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Jest pomysł na biopaliwo prosto z sadu

Ważne tematy:
 Nowa sieć obserwacyjna
do wykrywania i pomiaru
emisji gazów innych niż
CO2
 Jak powinny wyglądać
polskie innowacje? MNiSW
czeka na opinie!
 NIK: instytuty badawcze
wdrażają 20 proc. swoich
patentów
 Naukowiec menadżerem,
czyli czego nas uczy
historia Challengera
 Potrzebni eksperci
w obszarze efektywności
energetycznej

Gałęzie obcinane z drzew
owocowych opłaca się wykorzystywać jako biopaliwo. To
znaczy, że sadownicy mogą
zarabiać nie tylko na owocach,
ale i odpadach, które zwykle
stanowią problem - wynika
z b adań p rowa d zonych
w ramach projektu Europruning.
Z polskich sadów można co
roku pozyskać do 1 mln ton
paliwa w postaci drewna wynika z oszacowania dr inż.
Arkadiusza Dyjakona z Instytutu Inżynierii Rolniczej na
Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu (UPWr).
Chodzi o gałęzie, które pozostają po tzw. prześwietleniach
czy wiosennych przycinkach,
wykonywanych w ramach
pielęgnacji drzew, usuwania
chorych gałęzi, robienia miejsca dla nowych. Takie gałęzie

są zwykle traktowane jako odpad - sadownicy często usuwają
je z sadu i spalają na pryzmie.
"To marnowanie energii" - ocenia ekspert z UPWr.
Czasami gałęzie są rozdrabniane
i zostawiane w sadzie jako dodatkowe źródło związków mineralnych. Jeśli jednak pochodzą
z drzew zaatakowanych przez
choroby, ich obecność w sadzie
może sprzyjać powrotowi do
gleby chorobotwórczych grzybów albo bakterii, co prowadzi
do obniżenia zbiorów owoców
i ich jakości - mówi dr Dyjakon.
Zdaniem ekspertów o wiele
lepszym pomysłem jest wykorzystanie takich gałęzi jako biopaliwo. Opłacalność rozwiązania
oceniana jest w ramach projektu
Europruning, realizowanego w 7
Programie Ramowym Komisji
Europejskiej. W projekcie, którego koordynatorem jest hisz-

pański instytut badawczy CIRCE (Centro de Investigacion de
Recursos y Consumos Energeticos), uczestniczą instytucje
z siedmiu krajów Europy.
Z Polski są to UPWr i Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
W ramach projektu wykazano, że takie biopaliwo jest
wartościowo bardzo zbliżone
do litego drewna. "Z 1,5 tony
biomasy mamy energii tyle, co
z tony węgla. To duży potencjał, którego nie można marnować" – podkreśla dr Dyjakon.
Cały artykuł
https://cenerg.ien.com.pl/wiad
omosc/items/jest-pomysl-nabiopaliwo-prosto-z-sadu
Źródło: PAP

Nowa instalacja biopaliwa do silników odrzutowych furtką
do bardziej ekologicznego przemysłu lotniczego
Partnerzy finansowanego ze środków
UE projektu ITAKA opracowali pionierskie biopaliwo do silników odrzutowych, które będzie premierowo
wykorzystywane w lotnictwie komercyjnym w głównym, międzynarodowym porcie lotniczym Oslo.
Inauguracja biopaliwa do silników
odrzutowych miała miejsce 22 stycznia, w czasie wydarzenia, którego
gospodarzem był norweski Minister
Transportu Ketil Solvik-Olsen oraz
Avinor, norweski operator portu
lotniczego.
Porozumienie w sprawie wykorzystania paliwa przez Oslo Gardermoen
Airport jest owocem współpracy partnera projektu ITAKA (Initative Towards Sustainable Kerosene for Aviation)
SkyNRG, Avinor i AirBP.
Opracowane w ramach projektu
ITAKA biopaliwo do silników odrzutowych, zatwierdzone przez radę ds.
zrównoważenia SkyNRG, wytwarzane jest z oleju lniankowego, posiadającego certyfikat RSB. Paliwo dostarczane będzie bezpośrednio do istniejącego systemu rurociągów pod płytą
lotniska, co pozwoli wykorzystać
wspólny system magazynowania

i dystrybucji lotniska, bez konieczności tworzenia odrębnej infrastruktury.
Wszystkim liniom lotniczym korzystającym z lotniska Oslo zaproponowano możliwość tankowania tego
paliwa, a Lufthansa Group jest pierwszym przewoźnikiem, który potwierdził swoje zainteresowanie. Po zapowiedzi linii lotniczych Lufthansa, międzynarodowe skandynawskie linie
lotnicze SAS oraz KLM Royal Dutch
Airlines (partner konsorcjum ITAKA)
również zobowiązali się do zakupu
biopaliwa do silników odrzutowych.
Partnerzy ITAKA mają nadzieję, że
będzie to pierwszy krok w szerszym
wykorzystywaniu biopaliwa przez
inne linie lotnicze i porty lotnicze na
całym świecie.
Do tej pory linie lotnicze, które
chciały używać paliwa alternatywnego
wobec standardowego – czyli nafty
lotniczej – musiały je specjalnie sprowadzać cysterną wyposażoną w hydrant paliwowy, co zwiększało koszty. Paliwo w Oslo jest dostarczane za
pomocą zwykłego mechanizmu dostaw, gdyż dowiedziono, że na potrzeby biopaliwa można wykorzystać

istniejącą infrastrukturę, co znacznie
obniża koszty logistyczne.
Naukowcy ITAKA uważają, że olej lniankowy jest najlepszym, dostępnym zrównoważonym surowcem, który bez trudu
można produkować w Europie, aby zaspokoić spodziewane zapotrzebowanie
na biopaliwo do silników odrzutowych.
Co najważniejsze i co sprawia, że tankowanie biopaliwa staje się jeszcze bardziej
atrakcyjne, niepotrzebne są jakiekolwiek
modyfikacje statku powietrznego, gdyż
jest ono przekształcane w paliwo lotnicze typu „drop-in” za pomocą procesu
HEFA (przetworzonych estrów i kwasów tłuszczowych).
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/ n owa -in sta la c ja-b iopa liwa -d osiln ikow- od rzu to wy c h -fu rt ka -d ob a rd ziej-ekolog ic zn eg o-p rzemyslu lotniczego
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2016
http://cordis.europa.eu/

Osiem polskich zespołów w zawodach Shell Eco-marathon
2016
Osiem polskich zespołów weźmie
udział w prestiżowych, międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon
2016. Zadaniem uczestników jest
skonstruowanie pojazdów, które
przejadą jak najdłuższą odległość na
ekwiwalencie jednego litra paliwa.
Za wody odb ędą się międ zy
30 czerwca a 3 lipca w Londynie.
Shell Eco-marathon Europe to jeden
z najbardziej wymagających inżynierskich konkursów studenckich na
świecie. Zadaniem zespołów biorących udział w rywalizacji jest skonstruowanie pojazdu, który pokona
jak najdłuższy dystans na ekwiwalencie jednego litra paliwa lub 1 kWh.
Obecny rekord wynosi 3771 kilometrów przejechanych na jednym litrze
paliwa - wystarczająco, aby dotrzeć
z Londynu do Rzymu i z powrotem.
W 2016 roku zawody po raz pierwszy odbędą się w Wielkiej Brytanii.
Studenckie bolidy będą ścigały się
dookoła Olimpijskiego Parku im.
Królowej Elżbiety w Londynie. Do
rywalizacji zaproszono aż 229 dru-
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żyn studenckich z 28 krajów. Wśród
nich znalazło się osiem zespołów
z Polski. Dwa z nich: Green Arrow
oraz SKAP 2 będą reprezentowały
Politechnikę Warszawską. Do rywalizacji staną też: zespół ELVIC TEAM
z Politechniki Lubelskiej oraz Hydrogen CarPG z Politechniki Gdańskiej.
Reprezentanta będzie miała też Politechnika Łódzka w postaci zespołu
Iron Warriors. Politechnikę Śląską
podczas zawodów będzie reprezentowała drużyna Smart Power Urban,
a Wojskową Akademię Techniczną WAT ECO TEAM. W konkursie wystartuje też zespół Rotor z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie.
Zawody Shell Eco-marathon odbywają
się w Europie już po raz 31., a Polska
uczestniczy w nich od 11 lat. "Z każdym rokiem poprzeczka stawiana
przed drużynami jest coraz wyżej.
Coraz bardziej restrykcyjne są też
wymagania. Cieszymy się, że reprezentacja zespołów z Polski mimo to
nadal jest bardzo liczna i wierzymy

w kolejne sukcesy naszych studentów"
– zaznaczyła rzecznik prasowy Shell
Polska, Agata Hinc.
Pierwsza edycja Shell Eco-marathon
odbyła się w 1985 r. Podczas tego
wyścigu zwycięski pojazd przejechał
680 kilometrów na jednym litrze paliwa. Obecnie zauważyć można zróżnicowane podejście uczestników do
kwestii konstrukcji swoich maszyn:
począwszy od użycia drukarek 3D, po
wykorzystywanie zastępczych źródeł
energii, innych niż paliwo.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/osiem-p olskich-zesp olow-wzawodach-shell-eco-marathon-2016
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Nowatorska struktura o budowie plastra miodu dla
zwiększenia zdolności magazynowania energii
termochemicznej
Partnerzy projektu RESTRUCTURE,
którego realizacja oficjalnie zakończyła się w styczniu 2016 r., przeprowadzili na skalę półpilotażową walidację
systemu o zdolności magazynowania
około 74 kWh, zbudowanego i eksploatowanego w Juelich Solar Tower
(STJ), Niemcy.
Co prawda zdolność magazynowania
była dosyć niewielka, ale po raz
pierwszy tego typu koncepcja w zakresie magazynowania ciepła termoch emiczn ego p rzeszła walidację
w warunkach niemal realistycznych.
„Nowatorstwo projektu reaktora
[RESTRUCTURE] polega na wykorzystaniu monolitycznej struktury ceramicznej o budowie plastra miodu jako
budulca, w który aktywny materiał
może zostać wbudowany na kilka
sposobów” – wyjaśnia koordynator
projektu, dr George Karagiannakis.
„Struktura bardzo przypomina ‘bloki’
ceramiczne stosowane w konwerterach katalitycznych do pojazdów silnikowych”.

Wykorzystane materiały, jak podkreślił dr Karagiannakis, bazują na tlenku
metalu (np. tlenku kobaltu lub manganu). Potrzebne były istotne prace
rozwojowe w ramach projektu, aby
uzyskać pełnoskalowe, redoksowe
struktury o budowie plastra miodu,
a zespół musiał zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami.
Wyróżniające się przykłady takich
wyzwań to osiągnięcie dobrego kompromisu między stabilnością strukturalną w warunkach eksploatacji
a wydajnością reakcji redoks oraz
zwiększanie skali strategii produkcji
opracowanych pierwotnie w skali
laboratoryjnej. Konsorcjum projektowe przewidziało większość z tych
wyzwań i w wielu przypadkach opracowało opcje awaryjne, które były
trzymane w rezerwie.
Zalety zapewniane przez monolityczne struktury o budowie plastra miodu wynikają z prostszego projektu
reaktora, jaki mogą zaoferować oraz
inherentnej modułowości tego typu
systemu.

„Kwestie o kluczowym znaczeniu, wymagające uwzględnienia, to specjalne środki
zapobiegające narastaniu spadku wysokiej
temperatury w czasie eksploatacji, recyrkulacja materiałów oraz dodatkowe środki ostrożności związane ze skutecznym
kontrolowaniem cząstek w systemie,
kiedy celem są ‘tradycyjne’ cząstki proszku/małe cząstki w stałych lub ruchomych
projektach reaktorów” – wyjaśnił dr Karagiannakis.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg.ien .com.p l/ wia domosc/
items/ fin a n sowa n i -ze-srod kow -u enaukowcy-opracowali-i-przeprowadziliwalidacje-innowacyjnego-redoksowegosystemu-reaktorwymiennik-ciep
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Nowy zestaw narzędzi do wzmocnienia i zabezpieczenia
europejskich sieci energetycznych
Unijni naukowcy opracowali innowacyjny zestaw narzędzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stałej ochrony
europejskich sieci energetycznych oraz
ułatwienia większej zmiany w kierunku
odnawialnych źródeł energii.
Partnerzy finansowanego ze środków
UE projektu UMBRELLA zaprezentowali swoje kluczowe osiągnięcia i wyniki w czasie jednodniowych warsztatów, które odbyły się 26 stycznia 2016
roku w Brukseli. Pośród nich znalazł
się prototyp zestawu narzędzi dla
operatorów systemu przesyłowego
(OSP), które mają zapewnić bezpieczną eksploatację infrastruktury w przyszłych sieciach energetycznych o wysokiej penetracji odnawialnych źródeł
energii (OZE) o nieprzewidywalnej
charakterystyce produkcji.
Zestaw narzędzi daje OSP możliwość
pracy w ramach skoordynowanego,
europejskiego systemu docelowego,
w którym następuje konwergencja
strategii regionalnych, co ma zapewnić
najlepsze możliwe wykorzystanie europejskiej infrastruktury energetycznej.

Zwiększa się wkład mniej przewidywalnych i bardziej zmiennych OZE
wraz ze stopniową integracją rynków krajowych we wspólny, europejski rynek energii elektrycznej.
Mechanizmy rynkowe z coraz większymi trudnościami są w stanie objąć pewne aspekty bezpieczeństwa
systemu, co skutkuje wysokimi odchyleniami między zaplanowanymi
a faktycznymi przepływami pod
względem czasu, kierunku i wielkości. W konsekwencji błędy w prognozach meteorologicznych mogą
doprowadzić do nieprzewidzianych
naruszeń ograniczeń eksploatacyjnych i uruchomić kaskadowe przerwy w dostawie prądu w sytuacjach
nadmiernego obciążenia systemu.
W ten sposób rodzi się zapotrzebowanie na bardziej złożone planowanie eksploatacji i przesyłu, przybliżające sieć do ograniczeń eksploatacyjnych.
W zestawie narzędzi UMBRELLA
znajdują się deterministyczne i probabilistyczne ramy działań korygują-

cych podejmowanych w celu sprostania
symulowanym zagrożeniom w różnych
skalach czasowych i rosnącej złożoności
systemu. Nadrzędnym celem jest obniżenie ogólnego kosztu niepewności przy
jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa systemu i zdolności przesyłowej.
Indywidualne narzędzia programistyczne
przeszły szeroko zakrojone testy za
pomocą systemów testowych IEEE na
zbiorach danych historycznych dziewięciu obszarów docelowych OSP przy
zdecentralizowanym podejściu. Użyto
ich również do historycznych studiów
przypadku, takich jak nagłe ochłodzenie
w Europie, które miało miejsce 8 lutego
2012 r. i obciążenie sieci, jakie powstało
22 sierpnia 2012 r.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg .ien.com.p l/wiadomosc/
item s/ n owy -z es ta w -n a rz ed z i -d ow z m o cn i en ia - i - za b e zp i ec z en ia europejskich-sieci-energetycznych
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Uczniowie zbadali: w Polsce, Francji i w Fukushimie
promieniowanie podobne
Mieszkańcy Fukushimy otrzymują
obecnie niemal identyczne dawki promieniowania jak mieszkańcy Polski,
Francji czy Białorusi. Pokazały to badania, w których udział brali uczniowie
z Japonii i Europy.
O wynikach eksperymentu poinformował PAP prof. Ludwik Dobrzyński
z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. W badaniach opublikowanych w Journal of Radiation wzięli
udział uczniowie z 12 szkół japońskich
(w tym 6 z Fukushimy), 4 szkół z Francji, 2 szkół z Białorusi i 8 szkół z Polski. W sumie w projekt było zaangażowanych ponad 200 uczniów. Każdy
z uczestników badania miał przez 2
tygodnie nosić wszędzie ze sobą radiometr - niewielkie urządzenie gromadzące dane o poziomie promieniowania jonizującego.
Młodzi badacze mieli też zapisywać
miejsca, w których przebywali - np. ile
czasu spędzali na zewnątrz, kiedy byli
w budynkach z betonu, a kiedy
w pomieszczeniach z drewna. Ani
uczniowie, ani ich nauczyciele podczas
eksperymentu nie mogli sprawdzić,
jakie wyniki zarejestrowały radiometry. Dane były zaszyfrowane, żeby

nikogo nie kusiło, aby wpływać na wyniki tych badań.
"Okazało się, że dawki promieniowania, jakie otrzymują mieszkańcy Fukushimy, innych części Japonii, Francji,
Białorusi czy Polski są bardzo podobne" - podsumował badania prof. Dobrzyński. Mieszkańcy Fukushimy nie
mają więc powodów, by się obawiać
o swoje zdrowie. Poziom promieniowania, z jakim mają tam styczność, jest
zupełnie w normie.
Naukowiec wyjaśnił, że każdy z nas
otrzymuje pewną dawkę promieniowania. Każdego dnia wystawieni bowiem
jesteśmy np. na promieniowanie kosmiczne, a także promieniowanie ze
skał i gleb. Źródłem promieniowania są
nawet pewne nuklidy, które mamy
w ciele (choćby jeden z izotopów potasu). Prof. Dobrzyński informuje, że
w Polsce dawka promieniowania naturalnego, na której działanie jesteśmy
wystawieni, to średnio 2,4 milisiwerta
rocznie. Dobrzyński zaznacza, że jeśli
do tego doliczyć jeszcze promieniowanie, z którym styczność mamy podczas
procedur diagnostyki medycznej (np.
rentgen, tomografia), średnia ta wzrasta do 3,3 milisiwerta.

"Dzięki temu projektowi młodzież
poznała, jak mierzy się poziom promieniowania. I już to samo byłoby
ciekawe. Ale to nie wszystko" - zaznaczył badacz. Dodał, że projekt
oprócz wymiaru naukowego, miał
też niezwykle istotny wymiar społeczny.
Awaria elektrowni jądrowej w Fukushimie nastąpiła w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami, w marcu 2011 r.
Ludność z Fukushimy i okolic ewakuowano - przesiedlono 160 tys.
mieszkańców. Teraz mieszkańcy
stopniowo wracają na tereny wokół
Fukushimy. Z powodu samego promieniowania z uszkodzonej elektrowni w Fukushimie nikt nie umarł.
"Ale z powodu stresu związanego
z przesiedleniami zmarło aż 1600
osób" - mówi Dobrzyński i podaje
w wątpliwość, czy przesiedlenia te
w ogóle były uzasadnione.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/uczniowie-zbadali-w-polsc efrancji-fukushimie-promieniowaniepodobne-1891
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Nowa sieć obserwacyjna do wykrywania i pomiaru emisji
gazów innych niż CO2
Finansowani ze środków UE naukowcy
opracowali zaawansowaną sieć obserwacyjną, która umożliwia precyzyjne
pomiary emisji gazów innych niż CO2.
Wniesie ona istotny wkład w osiąganie
celów polityki UE w zakresie klimatu
i ochrony środowiska.
Na podstawie wniosków z finansowanego ze środków UE projektu INGOS,
nad którym pracowały instytucje badawcze z czternastu państw członkowskich, naukowcy byli w stanie zwiększyć zdolności obserwacyjne Europy
do rejestrowania emisji gazów cieplarnianych innych niż dwutlenek węgla
(CO2).
Dostępne są już ugruntowane metody
rejestrowania przemysłowych emisji
CO2, ale skuteczny pomiar emisji innych potencjalnie szkodliwych gazów,
takich jak podtlenek azotu i metan,
okazuje się znacznie trudniejszy.
Do tej pory można było wykonywać
jedynie hipotetyczne obliczenia dokładnej wielkości emisji tych gazów ze
względu na fakt, że pochodzą z wielu
różnych źródeł, od przemysłu spożywc zeg o po składowiska odpadów.
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Aby uporać się z tym wyzwaniem,
partnerzy projektu INGOS rozmieścili
w całej Europie sieć stacji obserwacji
atmosfery w celu gromadzenia i łączenia pomiarów emisji tych gazów oraz
porównywania uzyskanych w ten sposób wa rtości z innymi danymi.
Partnerzy tego infrastrukturalnego
projektu pracują nad normalizacją pomiarów, przekształceniem istniejących
stanowisk obserwacyjnych w superstanowiska, umożliwieniem budowania
zdolności obserwacyjnych w nowych
państwach członkowskich UE oraz nad
przygotowaniem integracji z innymi
sieciami, które już funkcjonują lub są
w trakcie powstawania (takimi jak
ICOS, odpowiednik INGOS do obserwacji poziomu dwutlenku węgla).
Zaawansowany system obserwacji,
który generuje dane umożliwiające
wykrywanie gorących punków źródłowych emisji, pozwoli na pełniejsze
poznawanie oddziaływania tych gazów
na ekosystem i ich udziału w całkowitej
emisji gazów cieplarnianych.
Stacje obserwacyjne zostały również
przeprojektowane w celu wykrywania

nowych gazów, które mogą wywoływać efekt cieplarniany, nawet jeżeli są
emitowane w bardzo niskich stężeniach. System INGOS już pozwolił
zidentyfikować kilka nowych gazów –
nieznanych wcześniej lub wprowadzonych właśnie na rynek (jako zastępniki tradycyjnych gazów przemysłowych). Było to możliwe dzięki
czułości sieci obserwacyjnej, która
potrafi wychwycić bardzo niewielkie
stężenia emisji.
Jednym z głównych gazów - innych
niż CO2, na którym skupia się system
INGOS, jest metan. Cząsteczki metanu zatrzymują znacznie więcej ciepła
niż CO2 i z tego względu wnoszą
relatywnie większy wkład w globalne
ocieplenie.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nowa-siec-ob serwacyjna-dowykrywania-i-pomiaru-emisji-gazowinnych-niz-co2-1913
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Webinaria, filmy i pigułki wiedzy dla prosumentów
Ruszyła platforma e-learningowa
stworzona z myślą o obecnych oraz
przyszłych prosumentach, czyli osobach, które są jednocześnie producentami oraz konsumentami energii
elektrycznej. Zainteresowani mogą
skorzystać z webinariów, filmów
i materiałów edukacyjnych w formie
„pigułek wiedzy”.
Materiały edukacyjne przygotowano
w przystępnej, multimedialnej formie. Na platformie zainteresowani
mogą obejrzeć filmy upowszechniające wiedzę na temat małoskalowych instalacji i odnawialnych źródeł energii, możliwości korzystania
z programu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej „PROSUMENT” na dofinansowanie do zakupu i montażu
małych lub mikroinstalacji OZE
(m.in. pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę), korzyści środowiskowych oraz ekonomicznych płynących z inwestowania
we własne mikroźródła ciepła
i energii.
Gość platformy porusza się w obrębie pięciu głównych zagadnień:
1.
Wprowadzenie do energetyki prosumenckiej, czyli
kim jest prosument

2.

Zielone ciepło, czyli małe
systemy do wytwarzania
ciepła
3.
Zielona energia elektryczna,
czyli małoskalowa fotowoltaika, mikroturbiny wiatrowe
4.
Ekonomika i ekologia prosumencka
5.
Dobre praktyki, przykłady
rozwiązań prosumenckich.
Zapowiedź pierwszego z filmów
można obejrzeć tutaj:
https:// www.you tube.com/ watch?
v=8VTP-hE7yls
Do każdego filmu dołączona jest
tzw. „Pigułka wiedzy”. Jest to materiał edukacyjny zawierający rozwinięcie zagadnień p oru szonych
w filmie. W „Pigułce wiedzy” znajdują się m.in. dobre praktyki, komentarze do regulacji prawnych,
ciekawostki, opis działania i kosztów instalacji prosumenckich, wady
i zalety wynikające z posiadania
danej technologii, możliwości dofinansowania, kwestie autokonsumpcji, sprzedaży energii do sieci oraz
prognozy dla prosumentów.
Zainteresowani mogą również
wziąć udział w webinariach (1,5-

godzinnych internetowych seminariach),
które dotyczą m.in. aspektów technicznych i ekonomicznych zw. z instalacjami
fotowoltaicznymi, czy źródeł finansowania
fotowoltaiki, zielonego ciepła i termomodernizacji. Terminy omawiania poszczególnych zagadnień podawane są na bieżąco na stronie projektu i w newsletterze.
Z platformy e-learningowej można korzystać z dowolnego miejsca i w dowolnym
czasie. To wygodne narzędzie ma stanowić pomoc merytoryczną dla producentów i konsumentów energii. Platforma
wiedzy dostępna jest po zalogowaniu na
stronie internetowej:
http://asystent.pogodadlaprosumenta.pl/
login
Dostęp do niej jest nieograniczony i bezpłatny. Zachęcamy do korzystania.
„Pogoda dla prosumenta” to projekt
edukacyjny; obejmuje zagadnienia związane z wykorzystywaniem odnawialnych
źródeł energii. Jego ideą jest przedstawienie kluczowych informacji z punktu widzenia decyzji, jaką jest inwestycja w mikroinstalacje prosumenckie.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/item
s/webina ria -filmy-i-p igulki-wied zy -dla prosumentow

Gąbka z popiołów wychwyci rtęć z powietrza
Nawet 60 kg rtęci może emitować
rocznie jedna elektrownia. Sposób
na uporanie się z tą szkodliwą substancją znalazła dr hab. inż. Magdalena Wdowin. Z popiołów lotnych
chce wytwarzać przypominający
„strukturę gąbki” materiał, który
przechwyci rtęć i zatrzyma ją
w środku.
"60 kg na rok to bardzo dużo.
Oczywiście samej rtęci nie wyczuwamy w powietrzu, ale - gdy jest
ona w atmosferze - łatwo dostaje
się do wód, gleb, a w konsekwencji
do organizmów żywych, dla których
jest bardzo toksyczna i szkodliwa.
Jeśli do organizmu dostanie się jej
niewiele, to efektem bywa silne
pobudzenie, drżenie mięśni, zaburzenie widzenia, słuchu, mowy.
Natomiast w większych stężeniach
spowoduje śpiączkę, a w konsekwencji śmierć. Dlatego istnieje
potrzeba redukcji emisji rtęci do
atmosfery" - mówi PAP dr hab. inż.
Magdalena Wdowin z Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Do niedawna rtęcią wydobywającą
się z kominów elektrowni nikt się

szczegółowo nie zajmował. Zdecydowanie większym problemem
w tym przypadku jest zanieczyszczenie tlenkami siarki, dwutlenku
węgla, tlenkami azotu, których emituje się nieporównywalnie więcej.
"Jednak w roku 2013 w życie weszła
konwencja Minamata, która nakazuje ograniczenie emisji rtęci pochodzącej w wyniku działalności człowieka, dlatego teraz i tym problemem należałoby się zająć bardziej
szczegółowo. To rozwijająca się
i potrzebna tematyka" - zaznacza
badaczka.
Projekt realizowany będzie w Politechnice Lubelskiej w interdyscyplinarnym zespole
badawczym. Naukowcy swój materiał będą wytwarzali z popiołu lotnego,
czyli
ma teria łu
odpadowego, który
powstaje jako produk t
u b oc zn y
w wyniku spalania
paliw kopalnych,
np. węgla.
"Wizualnie popiół

lotny trochę przypomina popiół powstający, gdy palimy w piecu. Popioły
lotne są jednak znacznie drobniejsze i
lżejsze - przez co unoszą się wraz ze
spalinami - oraz różnią się składem
chemicznym. Składuje się je na hałdach, co jest uciążliwe i problematyczne. Dlatego istnieje potrzeba
poszukiwania coraz to nowych możliwości jego zagospodarowania i wykorzystania" - tłumaczy dr Wdowin.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gabka-z-popiolow-wychwycirtec-z-powietrza
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Badania gorętsze niż Słońce z udziałem Polaków
W niemieckim Greifswaldzie zainaugurowano nową fazę badań na stellaratorze. Naukowcy - w tym i Polacy - chcą
na Ziemi uzyskać warunki analogiczne
do tych na Słońcu. Mają nadzieję, że
dzięki tym badaniom uda się wykorzystać nowe źródła energii.
Urządzenie badawcze - stellarator
Wendelstein 7-X (W7-X) ma w przyszłości pozwolić na badania dotyczące
fuzji jądrowej. W środę uruchomiony
został pierwszy eksperyment wodorowy, co rozpoczęło nową epokę badań
fuzyjnych w Greifswaldzie. W uroczystej inauguracji nowej fazy naukowych
eksperymentów udział wzięli politycy w tym kanclerz Niemiec Angela Merkel, a także naukowcy i inżynierowie
z państw biorących udział w przedsięwzięciu.
Celem prowadzonych prac jest opracowanie przyjaznego dla klimatu źródła
energii, w którym – podobnie jak
w Słońcu – energia byłaby czerpana
z reakcji fuzji lekkich jąder atomowych.
Stellarator służy do wytwarzania
i utrzymania plazmy, w której zachodzą
reakcje syntezy jądrowej. Naukowcy
zaznaczają, że jest to proces bardziej
skomplikowany od dobrze poznanej
reakcji rozszc zepienia, choćby ze
względu na konieczność uzyskania

ekstremalnie trudnych warunków
niezbędnych do zainicjowania reakcji
(np. temperatura sięgająca 100 mln st.
C). Już teraz - jak poinformowano na
stronie Uniwersytetu Opolskiego w urządzeniu udaje się uzyskiwać
temperaturę czterokrotnie wyższą
niż na Słońcu. A to sprawia, że laboratorium w Greifswaldzie jest jednym
z najgorętszych miejsc w Układzie
Słonecznym (goręcej bywa tylko
w ośrodku JET w Wielkiej Brytanii).
Stellarator umożliwi nie tylko badania
plazmy o ekstremalnie wysokiej temperaturze. Pozwoli też opracować
nowe technologie i materiały służące
m.in. do budowy reaktorów termojądrowych DEMO czy ITER. Naukowcy
liczą na to, że w W7-X uda im się po
raz pierwszy w historii utrzymać
w urządzeniu ciągłe wyładowania
plazmy przez 30 minut.
Zasadnicze prace nad stellaratorem
W7-X zakończono w kwietniu 2015
r. Od tego czasu przygotowano się
do uruchomienia urządzenia, testując
kolejno wszystkie jego główne podsystemy techniczne (odpompowanie
komory roboczej, chłodzenie, nadprzewodzące cewki magnesów i wytwarzane przez nie pola magnetyczne,

sterowanie, urządzenia grzewcze, aparatura pomiarowa).
Prace związane z montażem urządzenia
wykonywali m.in. Polacy. Jak poinformował w przesłanym PAP komunikacie
rzecznik Narodowego Centrum Badań
Jądrowych w Świerku Marek Sieczkowski, naukowcy z Polski odpowiadali za
prace związane z: montażem nadprzewodzących kabli i szyn zbiorczych
(Instytut Fizyki Jądrowej PAN), zaprojektowaniem strukturalnych i mechanicznych analiz systemów magnetycznych oraz diagnostycznych miękkiego
p romieniowania ren tg en owskieg o
(Politechnika Warszawska, Instytut
Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Uniwersytet Opolski), jak również
budową elementów iniektora wiązki
neutralnej, magnesów refleksyjnych,
podstaw komór iniektorów wiązki
neutralnej wraz z hydraulicznym układem poziomowania, wykonaniem zaworów bramowych wraz z układami
wygrzewania, wykonaniem i uruchomieniem układu chłodzenia (Narodowe
Centrum Badań Jądrowych).
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/badania-goretsze-niz-slonce-zudzialem-polakow
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Nowy materiał na panele słoneczne podnosi wydajność
i obniża koszty
Zespół finansowanego ze środków UE
projektu MESO opracował nowy materiał na panele słoneczne, który pozwala
znacznie obniżyć koszty produkcji,
zapewniając jednocześnie konkurencyjną sprawność konwersji energii na
poziomie ponad 20%.
Celem projektu, który ma być realizowany do października 2016 r., jest
opracowanie nowej klasy nisko kosztowych, hybrydowych ogniw słonecznych
na bazie perowskitów halogenków
metalu.
„Heterozłączowa” technologia słoneczna dowiodła już swojej niezwykłej wydajności, ale jest jeszcze sporo do zrobienia, aby mogła konkurować z najlepszymi krystalicznymi półprzewodnikami
i cienkowarstwowymi technologiami
pod względem przyrostu wydajności.
Ogniwa słoneczne na bazie perowskitu
wykorzystują drogie materiały do przewodnictwa dziurowego, których funkcja polega na przenoszeniu dodatnich
ładunków wytwarzanych podczas kontaktu światła z powłoką perowskitową.
Zesp ół projektu ME SO (Me sosuperstructured Hybrid Solar Cells) opracował znacznie tańszy przewodnik
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dziurowy, którego cena wynosi zaledwie 20% ceny istniejących odpowiedników przy zachowaniu sprawności ogniwa słonecznego na poziomie powyżej 20%.
Wraz z podniesieniem jakości powłoki perowskitowej naukowcy szukają obecnie innych sposobów na
zwiększenie ogólnej wydajności ogniwa słonecznego. Dotychczasowe
osiągnięcia skupiły ich uwagę na warstwie przewodzenia dziurowego
w ogniwie, a konkretnie na materiałach, z jakich jest zbudowana.
Aktualnie dostępne są tylko dwa
rodzaje materiałów do przewodzenia
dziurowego w ogniwach perowskitowych i obydwa są drogie w produkcji, co powoduje wzrost ogólnych
kosztów wytwarzania paneli z użyciem tych materiałów.
Aby rozwiązać ten problem, zespół
MESO opracował za pomocą inżynierii molekularnej materiał do przewodnictwa dziurowego – nazwany
FDT – który można wyprodukować
za jedną piątą kosztu obecnie dostępnych odpowiedników.

Po obszernych testach wykazano, że
sprawność FDT wzrosła do 20,2%, czyli
powyżej poziomu zapewnianego przez
droższe alternatywy.
Obiecujące jest to, że materiał FDT
łatwo poddaje się modyfikacjom, dzięki
czemu może stanowić bazę do stworzenia całkowicie nowej generacji tanich
materiałów do przewodnictwa dziurowego.
Cały artykuł:
h ttp s://c energ.ien.c om.pl/wiad omosc /
i t em s/ n o wy -ma t e ria l -n a -p a n e l e sloneczne-podnosi-wydajnosc-i-obnizakoszty
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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Dostęp do otwartych zbiorów danych wspomaga
innowacyjne aplikacje na rzecz inteligentnego miasta
Platforma otwartych danych pomaga
programistom w tworzeniu nowych
aplikacji dla mieszkańców ośrodków
miejskich, które wniosą wkład w budowanie inteligentnych miast.
Dofinansowywany ze środków unijnych projekt ICITY – przedłużony
w zeszłym roku do września 2015 r. –
oferuje organom publicznym oraz
innowacyjnym przed siębiorstwom
typu start-up, zajmującym się środowiskiem miejskim, wszystko co potrzebne do tworzenia aplikacji wspierających biznes, doskonalących usługi
publiczne i przyciągających inwestycje.
Wprawdzie projekt został już oficjalnie zakończony, ale platforma iCity
będzie dalej funkcjonować, pomagając
programistom tworzyć innowacyjne
usługi dla obywateli poprzez dzielenie
się p omysła mi i in formacjami.
W ramach projektu zbudowano centrum dające dostęp do publicznych
systemów informacyjnych z różnych
miast wraz z instruktażami nt. opracowywania aplikacji oraz narzędziami.
Wspomoże to skuteczną współpracę

między miastami, organizacjami
i programistami, dzięki czemu
każdy zainteresowany zbudowaniem miejskiej aplikacji będzie miał
teraz dostęp do otwartych danych
z wielu różnych miast.
Dla przykładu, SEAT opracował
niedawno za pomocą platformy
iCity aplikację o nazwie ParkFinder. Firma motoryzacyjna połączyła
swoje siły z programistami w celu
stworzenia aplikacji ułatwiającej
parkowanie na podstawie informacji o wolnych miejscach parkingowych w mieście. Lokalnym talentom także będzie teraz łatwiej
realizować swoje pomysły, o czym
świadczy niedawny konkurs przeprowadzony przez partnerów
projektu na najlepszą lokalną aplikację w Genui. Zwycięzcą została
platforma łącząca różne systemy
w celu monitorowania jakości
powietrza.
W mijającym właśnie roku uruchomion y zosta ł p orta l iCit y
App gromadzący wszystkie te apli-

kacje i udostępniający hiperłącza do
ich pobrania. Można też znaleźć tam
informacje o autorach, funkcjach,
zaletach oraz miastach, w których
aplikacja działa.
Wśród nowo udostępnionych aplikacji można wymienić taką, która
monitoruje i punktuje nasze zwyczaje dotyczące recyklingu i segregowania odpadów; inną która pomaga
mieszkańcom w poruszaniu się po
mieście, informując o możliwych
utrudnieniach; oraz aplikację dla
londyńskich biegaczy podającą temperaturę i siłę wiatru w poszczególnych punktach. Jest też aplikacja
umożliwiająca stworzenie spisu swoich rzeczy osobistych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/dostep-do-otwartych-zbiorow
-danych-wspomaga -innowacyjn eaplikacje-na-rzecz-in teligen tneg omiasta
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Inteligentna platforma cyfrowa na rzecz podniesienia
efektywności energetycznej w miastach
Partnerzy finansowanego ze środków
UE projektu SUNSHINE opracowali
nowatorską platformę online, która
ma znacznie poprawić efektywność
energetyczną budynków i obszarów
miejskich.
Platforma, zaprojektowana przez
urbanistów, przedsiębiorców i interesariuszy z sektora energetycznego,
ocenia i mapuje zachowanie energetyczne budynków i może także zdalnie
sterować oświetleniem ulicznym. Już
pomogła obniżyć zużycie energii
w kilku miastach Europy, w których
była testowana.
We włoskiej Ferrarze zaoszczędzono
około 2 mln EUR na kosztach certyfi-

Źródło: Tapeciarnia.pl

kacji energetycznej 10 000 budynków. Łącznie oszczędności w budynkach publicznych takich jak
szkoły, wyniosły około 450 EUR
rocznie.
We włoskiej miejscowości Rovereto zużycie energii w dwóch projektach pilotażowych spadło o 19-21%,
a w Bassano – również we Włoszech – zaoszczędzono 74 EUR na
każdej lampie ulicznej rocznie, co
oznacza ponad 50% obniżenie zużycia energii.
Tymczasem w Zagrzebiu, Chorwacja , szacowane oszczędn ości
w ramach projektu wyniosły 1030%, a we włoskim Trydencie rocz-

Źródło: Tapeciarnia.pl

ny rachunek prowincji za energię elektryczną spadł o około 7-10%.
Miasta zużywają wyjątkowo duże ilości
energii, przez co mają do odegrania
czołową rolę w dążeniu do obniżenia
emisji CO2. W UE za około 40% łącznego zużycia energii końcowej odpowiadają budynki. Tymczasem zespół
projektu zauważył, że wielu kluczowych interesariuszy, takich jak urzędnicy administracji publicznej, nadal nie
posiada wystarczającej wiedzy na temat działań, jakie można podejmować
w celu obniżenia zużycia energii
w miastach i na obszarach miejskich.
Aby temu zaradzić, partnerzy projektu
op racowali p latformę do pracy
w trzech różnych skalach: miasto –
mapowanie całego pejzażu miejskiego;
budynek – uświadamianie ogólnego
zachowania energetycznego budynku
oraz oświetlenie uliczne – inteligentna
automatyzacja sieci oświetlenia publicznego.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/inteligentna-platforma-cyfrowana-rzecz-podniesienia-efektywnoscienergetycznej-w-miastach
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Budowa energooszczędnych szkół na rzecz przyszłości
Partnerzy finansowanego ze środków
UE projektu SCHOOL OF THE FUTURE opracowali innowacyjne rozwiązania
i projekty, które umożliwią powstanie
nowej generacji budynków szkolnych
o wysokiej sprawności energetycznej.
Projekt w swoim zamierzeniu miał
przyczynić się do opracowania, zademonstrowania i upowszechnienia możliwości budowy szkół o wysokiej
sprawności energetycznej. Na podstawie czterech zmodernizowanych szkół
demonstracyjnych w Europie, zlokalizowanych w zróżnicowanych warunkach
klimatycznych (Dania, Niemcy, Włochy
i Norwegia), partnerzy projektu pokazują, że szkoły mogą być wyjątkowo
efektywne energetycznie i zapewniać
wysoką jakość środowiska w pomieszczeniach przy zachowaniu opłacalności.
Renowacja istniejących budynków
szkolnych i ich instalacji, integracja
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i tworzenie zaawansowanych systemów zarządzania posłużyły zespołowi
projektu do wykazania, że możliwe jest
trzykrotne obniżenie całkowitego zuży-

cia energii. Co więcej obniżenie zużycia
energii grzewczej o 75% umożliwiają
nakłady inwestycyjne, które – zdaniem
partnerów projektu- nie przekraczają
100 EUR na metr kwadratowy.
Zespół podniósł także świadomość
koncepcji energooszczędnych szkół, co
zwiększy absorpcję innowacyjnych
środków modernizacyjnych i poprawi
jakość pobytu w szkole przyszłych
pokoleń dzieci.
Partnerzy SCHOOL OF THE FUTURE
pokazali także, jak modernizacja może
podnieść jakość środowiska w pomieszczeniach poprzez poprawę powietrza, oświetlenia dziennego, akustyki i warunków cieplnych z korzyścią dla
uczniów i nauczycieli.
Udane wprowadzenie budynków bezemisyjnych jest celem wielu programów
w zakresie energooszczędności do
roku 2020 w całej Europie. Projekt
wnosi swój wkład w dążenie do realizacji tego celu poprzez demonstrację
opłacalnych przedsięwzięć i prezentację
ich możliwej replikacji.

Ponadto partnerzy projektu spodziewają się wdrażania na szeroką skalę do
roku 2020 energooszczędnych koncepcji szkół, inspirowanych czterema
obiektami demonstracyjnymi, dostępnymi wytycznymi i zasobami online.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/budowa-en ergooszc zednychszkol-na-rzecz-przyszlosci
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2016
http://cordis.europa.eu/

Jak powinny wyglądać polskie innowacje? MNiSW czeka na
opinie!
Przygotowywany przez MNiSW projekt tzw. Małej ustawy o innowacyjności jest już gotowy. Teraz czas na konsultacje. Przez miesiąc, do 4 kwietnia
2016 r., można nadsyłać swoje opinie
i uwagi dotyczące ustawy na adres
ustawa.innowacyjnosc@nauka.gov.pl.
Dlaczego Polska potrzebuje nowej
ustawy?
Realizowany w ostatnich latach model
rozwoju pozwalał na utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego (w ostatnich 10 latach Polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,8% rocznie). Model ten nie był jednak oparty na solidnych fundamentach. Mniejszy niż potencjał gospodarki był poziom inwestycji – ich udział w PKB systematycznie
spada.
Przy ocenie konkurencyjności poszczególnych krajów innowacyjność jest
jednym z istotnych czynników. Pod tym
względem Polska wypada w rankingach
niezadowalająco (46 miejsce na 141
w Global Innovation Index 2015; 24 miejsce na 28 w Innovation Union Scoreboard
2015).
Powyższe lokaty sprawiają, że nasz kraj
jest oceniany poniżej średniej dla Unii
Europejskiej we wszystkich głównych
obszarach, mimo dostępu do unijnego
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finansowania (wydatki na badania
i rozwój rosną z roku na rok), korzystn eg o o t oc zen ie r eg u la c y jn o biznesowego czy bezpłatnego szkolnictwa wyższego.
W strategii Europa 2020, unijnym planie wzrostu na okres od 2010 do 2020
r, jednym z trzech priorytetów strategii
jest inteligentny wzrost gospodarczy,
czyli rozwój gospodarki opartej na
wiedzy i innowacjach. Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na
B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 r.
W 2014 r. wydatki te wyniosły 0,94%
PKB, z czego mniej niż połowę stanowiły wydatki sektora przedsiębiorstw.
Osiągnięcie tych celów nie będzie możliwe bez nowej ustawy. Co zawiera
projekt?
Uproszczenie istniejących przepisów
Uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej
instytuty naukowe będą mogły swob odniej rozp orząd zać ma ją tkiem
o wartości ponad 250 000 euro. Zamiast uzyskania zgody, instytucje te
będą musiały jedynie zgłosić taki zamiar
Ministrowi Skarbu Państwa. Od tego
momentu minister będzie miał 30 dni
na zgłoszenie swojego sprzeciwu.

Obowiązywać przestaną dwa rodzaje
komercjalizacji (pośredni i bezpośredni). Rozbieżności w interpretacjach przepisu sprawiały, że uczelnie
ubiegały się o zgodę „na wszelki wypadek”. To natomiast komplikowało
i wydłużało procedurę transferu technologii.
M od y fi ka c j e w p r oc ed u r z e
„uwłaszczenia naukowców”. Obecny
przebieg narzuca na uczelnie szereg
obowiązków biurokratycznych, podczas gdy – według szacunków akademickich Centrów Transferu Technologii – blisko 99% wyników badań jest
przejmowanych na uczelnie. Procedura uwłaszczeniowa stanie się opcjonalna i będzie funkcjonowała wtedy,
gdy naukowiec będzie tym procesem
zainteresowany.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/jak-powinny-wygladac-polskieinnowacje-mnisw-czekamy-na-opinie
Źródło: MNiSW
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ME pracuje nad kompleksową nowelizacją ustawy o OZE
Ministerstwo Energii przygotowuje
projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Uregulowane zostaną w nim przede wszystkim
kwestie związane z przesunięciem
wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, co
ma nastąpić 1 lipca 2016 r.
Regulacja obejmie m. in. zagadnienia
związane z wprowadzeniem wsparcia
dla wytwórców energii elektrycznej
w mikroinstalacjach. Wyraźnie rozgraniczona zostanie tu działalność obywateli skierowana głównie na własne
potrzeby oraz działalność gospodarcza
nastawiona na dostarczanie energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. W pierwszym przypadku pojawią się mechanizmy umożliwiające
osobom fizycznym częściową rekompensatę poniesionych nakładów inwestycyjnych na instalację OZE. Ostateczny kształt tego instrumentu jest
jeszcze w trakcie analiz, jednak nie
będzie się on opierał na wpływach
pieniężnych w zamian za dostarczoną
energię.
Dla niepowiązanych przedsiębiorców

eksploatujących indywidualne małe
i mikro instalacje rozważane jest natomiast dopuszczenie wzorowanych na
rozwiązaniach zagranicznych mechanizmów FIT. Umożliwiałyby one rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej.
W tym przypadku cena powyżej średniej ceny rynkowej ma jednak charakter pomocy publicznej. Dlatego tak
zapewniona dopłata będzie musiała
zostać ograniczona do p oziomu ,
w którym danego typu instalacja OZE
przekroczy próg, po którym jej komercyjna instalacja będzie opłacalna bez
dopłat. W rozliczeniach uwzględniane
byłyby też ewentualne dotacje inwestycyjne wykorzystane wcześniej dla danej
instalacji.
Ponadto Ministerstwo Energii prowadzi
prace związane z oceną skutków dotychczasowych regulacji i wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą uniknąć upadłości obecnie funkcjonującym
biogazowniom rolniczym i zapewnią im
możliwość dalszego rozwoju. Zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami me-

chanizmy wsparcia dla nowych instalacji
zostaną skierowane głównie do podmiotów, które będą instalować OZE
o największym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki rozumiany jako miejsca
pracy i wytworzona wartość dodana.
Według danych GUS zużyta energia
wytwarzana w OZE w Polsce przewyższa planowane wielkości wskaźników na
drodze dojścia do zadeklarowanego
poziomu 15 proc. w 2020 roku.
Prowadzone w Ministerstwie Energii
prace legislacyjne mają też wprowadzić
nową koncepcję odnoszącą się do technologii OZE, która będzie wpływać na
promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności
zamieszkujących tereny wiejskie. Mowa
tu o gminnych mikroklastrach energetycznych, które poprzez połączenie
działań z kilku obszarów gospodarki
mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/me-p racuje-n ad -komp leksowa nowelizacja-ustawy-o-oze
Źródło: ME

Wiceminister Kurtyka:
przyszłością polskiej
energetyki są innowacyjne
technologie
Perspektywy wzrostu innowacyjności
w sektorze węglowym, możliwości
rozwoju sektora ropy i gazu oraz
perspektywy energetyki jądrowej
w Europie Środkowo-Wschodniej to
główne tematy seminarium Great Energy Summit. W konferencji, która odbyła się 17 lutego 2016 w Warszawie,
udział wzięli m.in pełnomocnik rządu
ds. strategicznej infrastruktury energ e ty c zn ej P i o t r Na i ms k i
oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii - Michał Kurtyka.
- Wypracowanie i wykorzystanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii oraz wykreowanie warunków dla
funkcjonowania stabilnego ryn ku
energii to jedne z priorytetów dla
rozwoju tego obszaru w Polsce –
powiedział wiceminister Kurtyka.
Dodał, że, umiejętna transformacja
sektora energii może stać się „kołem
zamachowym” rozwoju całej gospodarki.
Podsekretarz stanu w ME zaznaczył
również, że polski sektor energetyczny i polska nauka mają potencjał do
tego, aby przyczynić się do rozwoju

nowoczesnych
tec hn ol ogi i
m.in. w zakresie ograniczenia
niskiej
emisji, kogeneracji czy technologii jądroŹródło: Tapeciarnia.pl
wych.
Jego
zdaniem również
sektor
Źródło: Tapeciarnia.pl
węglowy może
być adresatem
i źródłem tych rozwiązań. - Potencjał
chała Kurtyki oraz Jadwigi Emilewicz,
n a u k o wy o ra z p r z e my s ło w y
podsekretarz stanu w Ministerstwie
„zbudowany” wokół węgla w Polsce
Rozwoju. Omówione zostały polskie
pozwala myśleć o rozwoju nowych
i brytyjskie doświadczenia w zakresie
wysokorozwiniętych gałęzi przemysłu
kształtowania sektora energetycznego
skoncentrowanych wokół różnych
i wspierania innowacyjności oraz perspecjalistycznych sposobów wykorzyspektywy rozwoju tych obszarów.
stania tego surowca – podkreślił.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
W trakcie spotkania odbyła się również
ms/wiceminister-kurtyka-przyszlosciadyskusja panelowa z udziałem Amber
polskiej-energetyki -sa-innowacyjn eRudd, minister ds. energii i zmian klitechnologie
matycznych Wielkiej Brytanii, pełnoŹródło: ME
mocnika rządu RP ds. strategicznej
infrastruktury energetycznej Piotra
Naimskiego, wiceministra energii Mi-

ME: Projekt ostawy o efektywności energetycznej przyjęty
przez rząd
Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewni pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, która zobowiązuje
państwa członkowskie UE do osiągnięcia określonego poziomu oszczędności
energii w terminie do końca 2020 r.
Zastąpi ona dotychczasowe regulacje
prawne w zakresie efektywności energetycznej obowiązujące w Polsce od
2011 roku.
Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych w ustawie zwiększy efektywność
energetyczną polskiej gospodarki, jej
konkurencyjność i stan środowiska
naturalnego. Proponowane regulacje
przyczynią się także do oszczędnego
i efektywnego korzystania z energii
oraz wpłyną na wzrost liczby inwestycji
energooszczędnych.
Zgodnie z ustawą minister energii będzie opracowywał co 3 lata Krajowy
plan działań dotyczący efektywności
energetycznej. Jego kluczowe elementy
to:

opis planowanych programów
zawierających działania na rzecz
poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;



określen ie krajoweg o c elu
w zakresie efektywności energetycznej;

informacja o osiągniętej oszc zędn ośc i energ ii, głównie
w przesyłaniu lub dystrybucji,
dostarczaniu oraz końcowym
zużyciu energii;

strategia wspierania inwestycji
w renowację budynków zawiera jącą: wyniki dokonan ego
przeglądu budynków znajdujących się w Polsce, określenie
sposobów ich przebudowy lub
remontu, dane szacunkowe
o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku ich
modernizacji.
Pierwszy Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister
energii musi przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.
W nowych przepisach doprecyzowano
zasady stosowania przez jednostki
sektora publicznego środków poprawy
efektywności energetycznej. W konsekwencji w wykazie dodano nowy środek, jakim jest „wdrażanie systemu
zarządzania środowiskowego”. Wprowadzono też regulację, zgodnie z którą

jednostka sektora publicznego może
realizować i finansować przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.
Na organy władzy publicznej w Polsce
nałożony zostanie obowiązek nabywania efektywnych energetycznie produktów lub zlecania wykonania usług,
a także nabywania lub wynajmowania
efektywnie energetycznych budynków. Organy władzy publicznej zobowiązane zostały również do wypełniania zaleceń dotyczących efektywności
energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do Skarbu Państwa. Ponadto
powinny wdrażać rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną np.
poprzez nabywanie i użytkowanie
budynków o bardzo dobrej charakterystyki energetycznej.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
e ms / m e-p ro j e k t- o sta wy -o efektywnosci-energetycznej-przyjetyprzez-rzad
Źródło: ME

Innowacyjne, interaktywne narzędzia kolejnym ułatwieniem
współpracy nad odpowiedzialnymi badaniami naukowymi
i innowacjami
Partnerzy finansowanego ze środków
UE projektu opracowali dwa interaktywne narzędzia online, aby wspomagać
upowszechnianie najlepszych praktyk
w odpowiedzialnych badaniach naukowych i innowacjach (RRI).
W czasie konferencji „RRI: Shaping New
Horizons”, która odbyła się w dniach 14
-15 stycznia 2016 r. w Brukseli, partnerzy projektu RESPONSIBILITY zaprezentowali swoje najważniejsze osiągnięcia, pokazując między innymi, jak powstało wirtualn e Obserwa toriu m
i Forum, które ułatwiają przyjmowanie
i upowszechnianie wspólnego porozumienia w sprawie odpowiedzialnych
badań naukowych i innowacji (RRI) na
całym świecie.
Jako ramy odniesienia posłużyły dwa
kluczowe pytania postawione na początku prac. Jakie korzyści zapewnia
społeczność RRI, a co ważniejsze, jak
można ją budować w sposób bardziej
efektywny, zapewniając interesariuszom jak największą wartość dodaną?
Aby zacząć udzielać odpowiedzi na te
pytania, na wczesnych etapach projektu
rozpoczęto zbieranie i upowszechnia-
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nie najlepszych praktyk, gromadzenie
powiązanych z tematem studiów przypadków oraz budowanie sieci naukowców z zamiarem zacieśniania współpracy nad zagadnieniami RRI w wielu interd y scy plina rn yc h d zied zin ac h.
Kolejnym krokiem było uruchomienie
procesu tworzenia dwóch docelowych
struktur: budowy Forum i Obserwatorium.
Forum RESPONSIBILITY to narzędzie
online, które jest samoregulujące,
przejrzyste, zdalne i otwarte dla
wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Główna rola Forum polega na
zapewnieniu płaszczyzny porozumienia
wielu różnym podmiotom zainteresowanym RRI, między innymi naukowcom, decydentom, przedstawicielom
i organizacjom społeczeństwa obywatelskieg o ora z przed siębiorcom.
W ramach Forum przygotowywane
będą także opracowania RRI, istotne
zarówno dla polityków, jak i przedsiębiorców. Forum zostało jednak pomyślane nie tylko jako zwykła skrzynka
kontaktowa dla interesariuszy RRI.
W zamyśle partnerów projektu ma

także umożliwić uczestnikom aktywne
promowanie nowych projektów RRI,
ogłaszanie nowych zaproszeń do składania wniosków, informowanie o wakatach i nowych źródłach finansowania
oraz publikowanie zaproszeń do partnerstw w nowych projektach.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ inn owac yjn e-in tera kty wn en a rzed zia -kolejn y m-u la twien iemwsp olp racy-nad -odpowied zia lnymibadaniami-naukowymi-i-innowacjami
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce
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NIK: instytuty badawcze wdrażają 20 proc. swoich patentów
Choć liczba wynalazków opatentowanych przez instytuty badawcze w latach 2010-2013 wzrosła dwukrotnie,
to tylko 20 proc. z nich znalazło zastosowanie w praktyce - wynika z raportu NIK o instytutach badawczych,
przedstawionego w Sejmie.
Podczas posiedzenia sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli
przedstawili wyniki raportu o efektach
działalności instytutów badawczych.
Obecnie w Polsce obecnie działa 115
tego rodzaju instytutów. Ze względu
na swoje zadania statutowe i kierunki
p rowad zon ych p ra c bad a wczo rozwojowych nadzorują je poszczególni ministrowie. Najwięcej z nich aż 53 - Minister Gospodarki, pozostali
ministrowie nadzorują od 1 do 16
instytutów.
"Skontrolowane instytuty w znikomym stopniu prowadziły działalność
wdrożeniową, która jest ich obowiązkiem ustawowym. Odnotowujemy
dwukrotny wzrost opatentowanych
wynalazków, co niestety nie przekłada
się na analogiczny wzrost ich wykorzystania, który jest na poziomie 20
proc., przy ogólnie przyjętym poziomie 50 proc. wdrożenia wynalazków jako pozwalającego na efektywne ich
wykorzystanie" - mówił podczas posiedzenia komisji wiceprezes NIK,
Jacek Uczkiewicz.
Z raportu NIK wynika, że w 2010
roku instytuty badawcze zdobyły 27
patentów, w 2011 roku - 88, w 2012
roku - 54, a w 2013 roku - 46 patentów. Liderem we wdrażaniu patentów
był Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, który wdrożył 40
wynalazków. Jednak i tak w porównaniu do innych jednostek naukowych
instytuty badawcze najefektywniej
wdrażały uzyskane patenty. Praktyczne
zastosowanie znalazło 14 proc. patentów instytutów naukowych Polskiej
Akademii Nauk oraz 4 proc. patentów
szkół wyższych.
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszek Rafalski zwrócił uwagę, że Uniwersytet
Stanforda dzieli patenty na dwie części: DNA (procedury związane z identyfikowaniem kodów DNA) oraz nonDNA. "Jeśli chodzi o DNA to mają
wdrożonych 7 proc. patentów. Jeśli
chodzi o resztę - mają 11 proc.
W całych Stanach Zjednoczonych
wskaźnik wdrożenia jest poniżej 5
proc. Dobrym wskaźnikiem jest poziom 10-15 proc. Poziom 20 proc.
w przypadku naszych instytutów jest

Źródło: Tapeciarnia.pl
całkiem przyzwoity" - powiedział
prof. Rafalski.
Wiceprezes NIK podkreślił, że
wszystkie skontrolowane placówki
badawcze w znikomym stopniu zdobywały patenty zagraniczne - zaledwie
11. Przy czym pięć instytutów badawczych w ogóle nie uzyskało w tym
czasie żadnego patentu zagranicznego. W konsekwencji patenty zagraniczne stanowiły zaledwie 5 proc.
wszystkich patentów uzyskanych
przez skontrolowane instytuty.
Zdaniem prof. Rafalskiego wskaźnik
patentów międzynarodowych w całej
Polsce nie jest wysoki, bo dopiero od
trzech lat wsparcia w tej dziedzinie
udziela resort nauki. "Mam prośbę
o kontynuowanie tego wsparcia.
Typowe opatentowanie zagraniczne
to jest 400-500 tys. zł. Nie wszystkich
stać na takie patenty" - zaznaczył
prof. Rafalski.
NIK w swoim raporcie odnotowała
też wzrost liczby publikacji instytutów badawczych, zwłaszcza w prestiżowych czasopismach naukowych.
Liczba publikacji zwiększyła się od
ponad 1,5 tys. w 2010 r. do ponad
1,7 tys. w 2013 r.
Z raportu wynika również, że sytuacja finansowa badanych instytutów
nie uległa znaczącej zmianie. Ich łączne przychody zmalały z 434 mln zł
w 2010 roku do 420 mln zł w 2013
roku. W 2013 roku siedem z ośmiu
badanych instytutów miało dodatni
wynik finansowy. Łączne przychody
tych siedmiu instytutów z komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych
w latach 2010-2013 malały, pomimo
stabilnego poziomu finansowania ze
środków na naukę. Spadły z prawie

83 mln zł w 2010 r. do około 66 mln
zł w roku 2013.
Na jwiększy udział p rzychod ów
z komercjalizacji prac B+R oraz
wdrożeń w relacji do całości przychodów odnotował Instytut Badawczy Leśnictwa (55 proc.), Instytut
Metali Nieżelaznych (29 proc.) oraz
Państwowy Instytut Geologiczny (29
proc.).
W pozostałych instytutach badawczych odsetek ten nie przekroczył 23
proc.
NIK w zaprezentowanym raporcie
zwróciła też uwagę na nadzór ministrów nad instytutami badawczymi.
"Koncen trowa ł się on p rzed e
wszystkim na kwestiach finansowych
i organizacyjnych, a w mniejszym
stopniu zakresie dotyczył ich działalności wdrożeniowej. (...) Dokonując
całościowej kontroli instytutów,
ministrowie nie wykorzystywali ocen
formułowanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych" - mówił
w środę wiceprezes NIK. Jak ocenił,
utrudnieniem w sprawowaniu skutecznego nadzoru ministrów były
m.in.: nie wydanie rozporządzeń
określających sposób i tryb dokonywania audytów i kontroli instytutów;
powierzanie w ministerstwach nadzoru nad instytutami osobom z nimi
związanymi, co stwarzało ryzyko
wystąpienia konfliktu interesów.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ n ik -in sty tu ty -b a d a wczewdrazaja-20-proc-swoich-patentow
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Naukowiec menadżerem, czyli czego nas uczy historia
Challengera
Naukowcy zazwyczaj nie lubią słowa
"przywództwo", odżegnując się od
niego i postrzegając je w kategoriach
biznesowych. Tymczasem sposób zarządzania może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia lub porażki projektu naukowego. Najlepszym, choć
i tragicznym tego przykładem może być
katastrofa promu Challenger.
Amerykański prom Challenger, który
opuścił platformę startową 28 stycznia
1986 r. z pakietem eksperymentów
naukowych na pokładzie, rozpadł się
w 73. sekundzie lotu z katastrofalnymi
skutkami. W wypadku zginęła cała siedmioosobowa załoga, a program lotów
wahadłowców wstrzymano na 32 miesiące. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan powołał specjalną
komisję, która miała wyjaśnić przyczyny
tragedii.
Komisja orzekła, że choć bezpośrednią
przyczyną katastrofy było uszkodzenie
jednej z uszczelek promu, to kluczową
rolę w doprowadzeniu do tragedii
miały: wadliwy przebieg procesów
decyzyjnych i zła organizacja pracy
w NASA. Kadra zarządzająca zignorowała np. obawy inżynierów dotyczące
negatywnego wpływu niskich temperatur na uszczelki promu. Mimo ostrzeżeń, nie postrzegała więc rekordowych

mrozów zapowiadanych na dzień startu
jako poważnego zagrożenia. W efekcie,
to nie umiejętności inżynierów zadecydowały o losach Challengera, ale brak
odpowiedniego przywództwa, niski
poziom zaufania i komunikacji w zespole.
"To były miliardy włożone w projekt
naukowy, którego nie udało się zrealizować przez błędy ludzkie. Wydaje się,
że każdy potrafi planować czas i porozumiewać się z innymi osobami w swojej grupie. Jednak czasami nie odbywa
się to na takim poziomie, jaki wymagany jest przy dużym stresie, dużych
pieniądzach i dużej odpowiedzialności"
- mówi PAP Małgorzata Bochińska,
psycholog i trener, członek grupy Junior
Researcher Programme, niezależnego
programu badawczego działającego
przy Uniwersytecie w Cambridge.
Kilka miesięcy temu na Uniwersytecie
SWPS w Warszawie prowadziła badania na temat inteligencji emocjonalnej
i praktyk przywódczych stosowanych
przez naukowców. W swojej pracy
badawczej porównywała setkę aktywnych naukowo doktorantów, doktorów i profesorów. "Chciałam przekonać się, jak wysoki jest poziom ich
inteligencji emocjonalnej, która jest
niezbędnym elementem przywództwa.

Ciekawiło mnie, czy naukowcy są
świadomi swojej pozycji jako przywódcy w katedrze, grupie badawczej
i swojej społeczności. Czy stosują
zachowania naukowo określone jako
przywódcze. Do takich należy przede
wszystkim: umożliwianie innym pracy,
inspirowanie ich, kreowanie wspólnej
wizji przyszłości, rzucanie wyzwania" opisuje rozmówczyni PAP.
Przywództwo naukowe jeszcze nie
jest dobrze udokumentowane i zbadane. "W literaturze nie ma jednej definicji lidera naukowego, natomiast ja
definiuję go jako osobę, którą cechuje
pasja, która potrafi zaangażować innych ludzi i sprawić, że są oni dumni
ze swojej pracy" - wyjaśnia Bochińska.
Okazało się np., że wśród naukowców na stażach podoktorskich, osoby
pracujące w naukach humanistycznych
lepiej wykorzystują praktyki przywódcze niż w naukach ścisłych oraz charakteryzują się marginalnie wyższym
poziomem inteligencji emocjonalnej.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/naukowiec-menadzerem-c zyliczego-nas-uczy-historia-challengera
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Sejmowa Komisja Edukacji za pozostawieniem habilitacji
Za pozostawieniem habilitacji opowiedziała się sejmowa Komisja Edukacji,
Nauki i Młodzieży. Naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego stanowią
trzon nauki polskiej - argumentował
podsekretarz stanu w resorcie nauki
Leszek Sirko.
O zniesienie stopnia naukowego oraz
stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego we wniesionej do Sejmu
petycji zabiega Stowarzyszenie Interesu
Społecznego „Wieczyste”. Proponowane zmiany negatywnie oceniła sejmowa
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,
która opiniowała je sejmowej Komisji
do Spraw Petycji.
"Stopień naukowy doktora habilitowanego jest elementem szerokiego systemu. Nie można wyjmować jednego
jego elementu, nie uwzględniając konsekwencji dla całego systemu. Konsekwencje tych regulacji występują
w bardzo wielu przepisach i bardzo
wielu aktach prawnych - nie tylko
w prawie o szkolnictwie wyższym oraz
ustawie o tytule i stopniach naukowych. Aby wprowadzić taką zmianę
trzeba byłoby przeprowadzić dyskusję
nad całym systemem. Jest to (habilitacja

Str. 12

- PAP) jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych" - argumentował przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds.
nauki i szkolnictwa wyższego, poseł
PO prof. Włodzimierz Nykiel.
Jak mówił Nykiel, wyrażoną przez
niego jednomyślną opinię w tej sprawie mieli też członkowie kierowanej
przez niego podkomisji, która wcześniej zajmowała się tą sprawą.
Negatywnie do idei zniesienia habilitacji odniósł się też podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Leszek Sirko. "W normalnej instytucji naukowej przede wszystkim prowadzi się badania naukowe,
które w sposób naturalny przeradzają
się w habilitację. Osoba, która uzyskuje stopień doktora habilitowanego nie
powinna być zbytnio zaawansowana
wiekowo. Przy normalnej procedurze,
która aktualnie obowiązuje powinno
to oznaczać habilitację w wieku około
40 lat. Są to osoby dojrzałe naukowo
i stanowią podstawę i trzon nauki
polskiej" - powiedział Sirko.

Petycja trafiła do Sejmu w październiku 2015 roku. Zawiera ona projekt
ustawy o zniesieniu stopnia doktora
habilitowanego. Zgodnie z zapisem
projektu ustawy osoby, które uzyskały
już stopień naukowy oraz stopień
w zakresie sztuki doktora habilitowanego mogłyby posługiwać się nim nadal. Uprawnienia, które przysługiwały
doktorom habilitowanym - po wejściu
zmian w życie - uzyskałyby osoby ze
stopniem doktora lub doktora w zakresie sztuki. Zdaniem autorów petycji habilitacja nie podnosi poziomu
polskiej nauki. Habilitacji nie mają np.
kraje anglosaskie o wysokim poziomie
nauki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/sejmowa-komisja-edu kac ji-za pozostawieniem-habilitacji
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

N E WS L E T T E R C E N E RG

RO K

2 01 6

Str. 13

Wiceminister nauki: w 2016 kolejne zmiany w ocenie
jednostek naukowych
W 2016 roku pojawi się nowe rozporządzenie resortu nauki dotyczące oceny jednostek naukowych - mówił
w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leszek Sirko. Ma ono w większym
stopniu uwzględniać ocenę ekspertów
w procesie oceny parametrycznej.
Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych są jednym z elementów służących do ustalania wysokości
tzw. dotacji statutowej z budżetu państwa. Ocenie tej podlega ok. 1000 jednostek - wydziały uczelni, instytuty
badawcze i instytuty PAN. Oceny jednostek dokonuje Komitet Ewaluacji
Jednostek Naukowych. Ocena polega
na zaklasyfikowaniu jednostki do jednej
z czterech kategorii: od A+ dla jednostek wybitnych, do C oznaczającej poziom niezadowalający.
Pierwszej oceny parametrycznej dokonano w 2013 roku. "W stosunku do
przyjętych zasad (oceny jednostek PAP) środowisko naukowe zgłaszało
szereg zastrzeżeń dotyczących m.in.
niezrozumiałego i skomplikowanego
algorytmu. Uwagi dotyczyły także problemów związanych z oceną jednostek
działających w różnych dziedzinach

nauki i niedostatecznego uwzględnienia osiągnięć o charakterze utylitarnym" - mówił w Sejmie poseł PiS,
prof. Włodzimierz Bernacki.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Leszek Sirko przypomniał, że w październiku minister nauki i szkolnictwa
wyższego wydał rozporząd zenie
uwzględniające nowe zasady oceny
jednostek. "W ramach tego rozporządzenia przyznano i powołano tzw.
grupy wspólnej oceny dotyczące tzw.
niejednorodnych jednostek naukowych. Następnie uproszczono algorytm służący do ustalania kategorii
naukowej jednostek naukowych.
W poprzedniej kategoryzacji jednostki były porównywane parami w grupach wspólnej oceny. Było to zupełnie nieprzezroczyste. (...) Teraz jednostki będą porównywane z jednostką referencyjną, co jest rozsądną
zmianą" - mówił
Leszek
Sirko.
W rozporządzeniu zwiększono też rolę
osiągnięć inno-

wacyjnych, m.in. wprowadzono nowe
parametry oceny dotyczące przychodów jednostki naukowej z tytułu
sprzedaży produktu. Zgodnie z zapisami rozporządzenia punktowana
będzie aktywność w koordynowaniu
i realizacji projektów obejmujących
badania naukowe i prace rozwojowe.
"Wiadomo, że w różnych projektach
różne jednostki odgrywają różną
rolę. Niektóre po prostu wykonują
ten projekt i uczestniczą w jego realizacji, a niektóre są koordynatorami
i to są istotnie różne role, które trzeba docenić i uwzględnić" - dodał Sirko.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/ wiceminister-nau ki-w-2016 kolejne-zmiany-w-ocenie-jednosteknaukowych
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Gowin: spółki Skarbu Państwa
będą więcej inwestować
w badania i rozwój
Doprowadzimy do wyraźnego wzrostu
wydatków na badania po stronie dużych
spółek Skarbu Państwa, które do tej
pory nie były zbytnio zainteresowane
rozwojem badań i czerpaniem z dorobku polskiej nauki - mówi PAP wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin.
"Środki na badania i rozwój dzięki funduszom unijnym są naprawdę bardzo
duże, a zdecydowanie wzrosły w poprzednich latach, ale oczywiście daleko
nam do standardów europejskich. Poprzedni rząd zobowiązał się do tego, że
Polska do roku 2020 będzie przeznaczała na badania i rozwój 1,7 proc. PKB.
Niestety nasze pierwsze szacunki nie są
optymistyczne. Dzisiaj wydajemy 0,94
proc. PKB na badania i rozwój, co oznacza, że gdybyśmy chcieli do 2020 r.
dojść do pułapu 1,7 proc. PKB, to co
roku trzeba byłoby przeznaczać na B+R
dodatkowe ponad 2 mld zł. To wydaje
się bardzo trudne do wykonania, nawet
przy wykorzystaniu funduszy unijnych" powiedział Gowin.
"Natomiast na pewno – i to mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem –
doprowadzimy do wyraźnego wzrostu

środ kó w
na
badania po stronie gospodarczej.
A mówiąc ściśle
po stronie dużych spółek Skarbu Państwa" - zadeklarował.
Według niego "obecnie przemysł prawie
w ogóle nie współpracuje z polskimi
instytutami badawczymi". "Dzieje się tak
dlatego, że duża część przemysłu jest
w rękach zagranicznych, a koncerny
zagraniczne mają swoje jednostki badawcze w krajach macierzystych i na
ogół nie współpracują w ogóle z polskimi uczonymi" - wskazał Gowin.
Z kolei - jak mówił - polski sektor gospodarki prywatnej ma jeszcze zbyt mały
potencjał, by na dużą skalę korzystać
z dorobku instytutów badawczych.
"Chociaż są już pierwsze jaskółki. Jako
krakus mogę z satysfakcją powiedzieć,
że do takich czołowych prywatnych firm
należą małopolskie firmy takie jak Maspex czy, zwłaszcza, oświęcimski Synthos, który stworzył u siebie jednostkę
badawczą i przeznaczył w ciągu kilku lat
0,5 mld zł na badania, co jest naprawdę

poważną kwotą. Co najważniejsze, po
kilku latach ma już pierwsze wdrożenia" - dodał wicepremier, minister
nauki.
Zarazem - jak podkreślił - "do tej
pory kompletnie niezaineresowane
rozwojem badań i czerpaniem z dorobku polskiej nauki były te firmy,
koncerny, po których powinniśmy się
spodziewać najwięcej, czyli duże spółki Skarbu Państwa". "Jedynym wyjątkiem jest dotąd KGHM" - zaznaczył.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/gowin -spolki-ska rbu-panstwabeda-wiecej-inwestowac-w-badania-irozwoj-1879
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Gowin dla PAP: Polska ma być innowacyjna, a nie imitacyjna
Nacisk na współpracę nauki z biznesem, by polska gospodarka przestała
być imitacyjna, a stała się innowacyjna;
odbiurokratyzowanie polskich uczelni;
humanistyka jako "oczko w głowie" - to
priorytety resortu nauki na tę kadencję
- mówi w rozmowie z PAP szef
MNiSW, wicepremier Jarosław Gowin.
PAP: Jakie będą priorytety resortu
nauki w tej kadencji?
Jarosław Gowin: Uwolnić naukę i szkolnictwo wyższe od balastu biurokratycznych obowiązków, uruchomić mechanizmy, które promują najlepszych, postawić na kulturę jakości w polskich uczelniach i nauce - to jest priorytet pierwszy. Drugi to powiązanie nauki z gospodarką, które zwiększy innowacyjność
zarówno nauki, jak i gospodarki. Trzeci
priorytet to wzmocnienie polskiej humanistyki.
Odbyłem wiele spotkań z ludźmi nauki.
Wyłania się z nich obraz środowiska,
któremu od dawna zależało na konsultacjach z ministerstwem. We wszystkich środowiskach naukowych daje się
wyczuć ogromne oczekiwanie zmian
i zarazem otwartość na współpracę
z ministerstwem, spora życzliwość.
Pewnie te nadzieje mają związek z tym,
że po raz pierwszy od 1989 r. minister

nauki i szkolnictwa wyższego jest
w randze wicepremiera.
PAP: Co więc planujecie, by ograniczyć
biurokrację?
J.G.: Przerost biurokracji zarówno
w nauce jak i w szkolnictwie wyższym
przeszkadza najbardziej. Uczelnie uginają się pod nadmiarem przepisów,
obowiązków informacyjnych nałożonych niestety głównie przez resort,
który objąłem. Dlatego we współpracy
z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa
Wyższego powołałem zespół, który już
intensywnie pracuje nad zmianą rozporządzeń dotyczących Polskiej Komisji
Akredytacyjnej i Krajowych Ram Kwalifikacji. W powszechnym odczuciu to
te dwa rozporządzenia odpowiadają za
największe bariery biurokratyczne.
Z czasów, gdy byłem rektorem pamiętam, że pojawienie się PKA na uczelni
traktowane było jak inwazja. Trzeba
z tym skończyć. Komisja Akredytacyjna
ma bardzo ważne zadanie - powinno to
być zadanie mentorskie. Ta komisja
powinna pomagać uczelniom w podnoszeniu jakości kształcenia. Okazuje się,
że nadmiernie sformalizowany charakter działań komisji wynikał z zapisów
rozporządzenia. Dlatego błyskawicznie
zajęliśmy się jego modyfikacją tak, by

od nowego roku akademickiego obowiązywały już nowe rozwiązania. Druga sprawa to zmiana generacyjna
w PKA. Jej nowy skład jest młodszy
od poprzedniego.
W ramach walki z biurokratyzacją
zmienimy też zasady oceny pracowników. Dzisiaj jest tak, że oceny trzeba
wykonywać co dwa lata. Na dużych
uczelniach oznacza to proces niekończący się. Wrócimy więc do wymogu
dokonywania oceny nie rzadziej niż
raz na cztery lata. Jeśli jednak rektor,
dziekan, dyrektor instytutu widzi
potrzebę częstszej kontroli – może to
robić.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/g owin-dla -pap-polska -ma-bycinnowacyjna-a-nie-imitacyjna
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Gowin: Chcemy oprzeć politykę gospodarczą na innowacjach
Rząd ogłosi plan nowego otwarcia
gospodarczego, zakładający oparcie
polityki gospodarczej w jak największy m stop n iu na inn owa c jac h
i nauce - zapowiedział w Brukseli wicepremier, minister nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosław Gowin.
"Chcemy politykę gospodarczą oprzeć
w jak największym stopniu na innowacjach, nowoczesnych technologiach i na
polskiej nauce" - powiedział dziennikarzom Gowin, który spotkał się w Brukseli z komisarzem UE ds. badań, nauki
i innowacji Carlosem Moedasem.
Jak powiedział Gowin, jego spotkania
w KE oraz w europarlamencie mają na
celu przedstawienie planów polskiego
rządu w sferze innowacji i badań. Dodał, że plany i inicjatywy w tej dziedzinie - jak np. powołanie Rady ds. Innowacyjności, przygotowanie "białej księgi" barier dla innowacyjności, planowane przez rząd jeszcze w lutym ulgi
podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorców - spotkały się z dużym zainteresowaniem.
"Mam nadzieję, że ta wizyta rozpocznie
nową fazę we współpracy polskich
uczonych z instytucjami europejskimi" -
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powiedział Gowin. Przyznał, że do tej
pory, mimo dużego wysiłku poprzednich rządów i ogromnego zaangażowania środowiska naukowego, obecność
polskich uczonych w programie Horyzont 2020 czy liczba otrzymanych
przez nich grantów w ramach European Research Council "nie oddają potencjału polskiej nauki, a zwłaszcza potrzeb polskiej gospodarki".
Zdaniem Gowina przyczyny tej sytuacji "są i po stronie polskiej i po stronie
europejskiej". Wskazał, że już przez
poprzednią minister nauki i szkolnictwa wyższego Lenę Kolarską-Bobińską
zostały podjęte działania, by rozwiązać
problem niskich wynagrodzeń dla
polskich uczonych, uczestniczących
w projektach w ramach Horyzontu
2020 i te inicjatywy mają być kontynuowane.
Wicepremier uważa także, że istnieje
problem nierównowagi geograficznej
w gremiach oceniających projekty
ubiegające się o granty; w tych gremiach nowe kraje UE są "wyraźnie
pomijane" - ocenił Gowin. Jak dodał,
ważne jest także to, by wbrew zapo-

wiedziom, projekty duże nie były traktowane w sposób uprzywilejowany.
"Promowanie przez KE dużych projektów bardzo ogranicza szanse naukowców z Polski i innych nowych państw
członkowskich do udziału, a zwłaszcza
kierowania, tymi projektami" - ocenił.
Według Gowina w Polsce są też bariery utrudniające współprace świata
biznesu z naukowcami w dziedzinie
rozwijania i wykorzystania innowacji.
"Niewykorzystaną rezerwą są duże
spółki Skarbu Państwa. Do tej pory,
poza KGHM, żadna z tych spółek nie
inwestowała w obszar badań i rozwoju. Teraz ta sytuacja na pewno się
zmieni. Wiemy, że taki jest plan nowego ministra skarbu" - powiedział Gowin.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/gowin-chcemy-oprzec-politykegospodarcza-na-innowacjach
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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NCBR rozwija nowy sposób finansowania prac badawczorozwojowych
Wspólne przedsięwzięcia to nowy sposób finansowania prac badawczorozwojowych, który razem z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi
prowadzi Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR). Z KGHM Polska
Miedź realizowany jest już program
CuBR, a z Agencją Rozwoju Przemysłu
- BlueGas - Polski Gaz Łupkowy.
Założenia programu Wspólne przedsięwzięcia - sejmowej Komisji Cyfryzacji,
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - prezentowali przedstawiciele
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Program Wspólne przedsięwzięcia jest
mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR wspólnie z partnerem przedsiębiorstwem lub instytucją publiczną - wspiera realizację agendy badawczej. Agenda, proponowana przez
partnera a weryfikowana przez NCBR,
powinna dotyczyć istotnych problemów
badawczych.

"Wymaganiem jest, aby (tematyka
agendy - PAP) mieściła się w Krajowym Programie Badań lub Krajowych
Inteligentnych Specjalizacjach. Przedsiębiorca buduje jednak taką agendę
pod swoje innowacyjne potrzeby. Po
przejściu przez naszą procedurę
z takiej agendy jesteśmy w stanie
zb ud owa ć p rog ra m" - mówił
w czwartek zastępca dyrektora
NCBR prof. Jerzy Kątcki. W ramach
utworzonego w ten sposób programu ogłaszane są później konkursy na
prowadzenie badań w określonych
dziedzinach. O dofinansowanie badań
mogą starać się w nich konsorcja
złożone z przedsiębiorców i instytucji
badawczych.
Dla realizacji każdego Wspólnego
przedsięwzięcia ustanawiany jest
budżet, do którego partner NCBR
musi wnieść wkład w wysokości co
najmniej 50 proc. "Nie każdy z naszych potencjalnych partnerów jest
w stanie stworzyć coś takiego. Po

pierwsze wymaga własnego wkładu
finansowego. Po drugie chodzi o to,
abyśmy stworzyli program, który
wnosi coś nowego do gospodarki
i ma pierwiastek badawczy" - mówił
Kątcki.
Pierwszą próbą podjętą w programie
Wspólne przedsięwzięcia był CuBR
realizowany wspólnie z KGHM Polska Mied ź S.A. Wkład NCBR
i KGHM wyniósł po 100 mln zł.
KGHM zaproponowało agendę badawczą, a po utworzeniu programu
przeprowadzono dwa konkursy. Wybrane w konkursach konsorcja, złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, będą prowadziły badania
naukowe i prace rozwojowe dla
przemysłu metali nieżelaznych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/n cb r-rozwija -n owy -sposob f in a n so wa n ia -p ra c -b a d a wc z o rozwojowych
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Biogospodarka nowym kierunkiem na Politechnice Łódzkiej
Biogospodarka to nowy, unikatowy ze
względu na kompleksowość, kierunek
studiów inżynierskich pierwszego
stopnia, który Politechnika Łódzka we współpracy z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną - uruchomi w nowym roku
akademickim 2016/2017.
Jak poinformowała rzeczniczka PŁ Ewa
Chojnacka, ten międzyuczelniany,
pierwszy w Polsce kierunek inżynierski
o tak zdefiniowanych celach kształcenia, będzie unikatowy ze względu na
kompleksowe podejście do nowych
rozwiązań w biogospodarce.
"Biogospodarka to dziedzina związana
z procesami i technologiami przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych, ich wykorzystania do produkcji
żywności, wyrobów przemysłowych,
energii i biopaliw, ze zrównoważonym
gospodarowaniem surowcami naturalnymi, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, gospodarką odpadami, w tym recyklingiem" – wyjaśniła
prodziekan ds. kształcenia Wydziału
Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
dr hab. inż. Anna Diowksz.
Zdaniem ekspertów, biogospodarka
jest bardzo dynamicznie rozwijającym
się sektorem przemysłu. Absolwenci
nowego kierunku będą mogli specjalizować się m.in. w zakresie przetwór-

stwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów
przemysłowych.
Zgodnie z założeniami twórców nowego międzyuczelnianego kierunku,
inżynierowie biogospodarki będą potrafili kreować interdyscyplinarne
rozwiązania łączące wiedzę z biotechnologii, inżynierii środowiska oraz
bud owy i eksp loa ta cji ma szyn ,
z uwzględnieniem logistyki, ekonomii,
regulacji prawnych oraz zarządzania
własnością intelektualną.

Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
t e m s/ b i og os p o d a r k a - n o wy m kierunkiem-na-politechnice-lodzkiej
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Źródło: Tapeciarnia.pl

Ponad 4 mln zł na powroty do badań naukowych
Łącznie ponad 4 mln zł czeka na osoby
z doktoratem, które chcą wrócić do
prowadzenia badań po przerwie związanej z pracą w innym sektorze gospodarki lub z rodzicielstwem. Pierwszy
konkurs w programie POWROTY
organizuje Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej (FNP). Wnioski można składać
do 15 kwietnia 2016 r. Konkurs POWROTY jest finansowany z Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
"Rosnące zapotrzebowanie na naukowców i wzrost wydatków na naukę,
przede wszystkim za sprawą środków
z UE powoduje, że kariera naukowa
w Polsce wydaje się być atrakcyjną
ścieżką rozwoju zawodowego. Program POWROTY ma zachęcać do
prowadzenia badań naukowych te osoby, które na wczesnym etapie swojej
kariery zawodowej przerwały prowadzenie prac B+R" - mówi wicedyrektor
ds. działalności programowej w FNP dr
Tomasz Poprawka.
Program POWROTY jest skierowany
do osób ze stopniem naukowym doktora, którzy powracają do prowadzenia
badań naukowych po okresie przerwy
trwającej najkrócej dziewięć miesięcy.
Przerwa ta mogła być spowodowana
pracą w innym sektorze gospodarki lub

rodzicielstwem. "Z programu mogą
także skorzystać te osoby, które po
doktoracie zaczęły pracę w sektorze
B+R, ale nie prowadziły badań naukowych, np. pracownicy administracyjni
czy brokerzy naukowo-technologiczni"
– dodaje dr Poprawka.
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą badania badawczo-rozwojowe, wpisujące
się w zakres Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji. Szanse mają zwłaszcza te
projekty, które dotyczą rozwoju technologii, zaprojektowania produktu czy
procesu produkcyjnego, jak również
posiadają potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu naukowego czy społecznogospodarczego.
Na dwuletni projekt można zdobyć 800
tys. zł. Środki te można przeznaczyć
m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone,
stypendia, szkolenia i staże w ramach
rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu
p ozosta łych kosztów zwią zanyc h
z prowadzeniem prac B+R. Ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy
prowadzące działalność w Polsce. Mogą
one otrzymać nawet do 80 proc. dofinansowania na projekty w oparciu

o zasady przyznawania pomocy publicznej.
Projekty można realizować zarówno
w jednostce naukowej, jak i w firmie,
jednak w obu przypadkach konieczna
jest współpraca z partnerem naukowym. "Możliwość realizacji projektów
w tych dwóch miejscach jest istotna
z punktu widzenia stymulowania mobilności i współpracy międzysektorowej. Instytucje naukowe mają szansę
zyskać osoby z doświadczeniem
w sektorze gospodarczym, a firmy –
zwiększyć kadry B+R, których brakuje
w polskich przedsiębiorstwach" mówi dr Tomasz Poprawka.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/ponad-4-mln-zl-na-powroty-dobadan-naukowych
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

5-lecie NCN: 11 tys. projektów naukowych o łącznej wartości
4 mld zł
Narodowe Centrum Nauki przyznało
do tej pory finansowanie niemal 11
ty sią com p rojektów nau kowyc h
w łącznej wysokości ponad 4 mld zł.
Narodowe Centrum Nauki jest rządową agencją wykonawczą powołaną do
wspierania działa lności naukowej
w zakresie badań podstawowych, czyli
prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
Jak przypomina Joanna Płaszewska
z zespołu ds. informacji i promocji
NCN, instytucja ta powołana została
ustawą sejmową z 30 kwietnia 2010 r.
W grudniu tego roku po raz pierwszy
zebrała się Rada NCN, rozpoczynając
prace nad pierwszymi konkursami.
Ogłoszono je 15 marca 2011 r., zaledwie kilka dni po oficjalnym rozpoczęciu
działalności Centrum. Od tego czasu
NCN uruchomiło 11 rodzajów cyklicznych kon ku rsów d ostosowanyc h
do potrzeb naukowców na różnych
etapach kariery, a dzięki współpracy
z zagranicznymi instytucjami przepro-
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wadziło również liczne konkursy międzynarodowe, w znacznym stopniu
przyczyniając się do rozwoju polskiej
nauki.
Łącznie przyznano finansowanie niemal
11 tysiącom projektów naukowym
w łącznej wysokości ponad 4 mld zł.
Przedstawiciele NCN podkreślają, że
instytucja od początku czerpie zarówno z doświadczeń krajowych, jak
i międzynarodowych wzorców. Inspiracją przy jej tworzeniu był polski
Komitet Badań Naukowych, działający
w latach 1991-2005, a także zagraniczne agencje grantowe, takie jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych
(ERC) oraz amerykańska Narodowa
Fundacja Nauki (NSF).
Pierwszym dyrektorem mianowany
został prof. Andrzej Jajszczyk, a po
czterech latach jego obowiązki podjął
prof. Zbigniew Błocki. Radzie Narodowego Centrum Nauki – organowi
składającemu się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców powołanych przez ministra nauki – przewodniczy prof. Michał Karoński.

Do tej pory Narodowe Centrum Nauki ogłaszało swoje konkursy 20 razy –
kolejne edycje uruchamiane są co
kwartał. W jego ofercie są propozycje
skierowane zarówno do badaczy początkujących i dopiero rozpoczynających kariery naukowe, jak i do doświadczonych, z dorobkiem w swoich
dziedzinach. Programy umożliwiają
wyjazdy zagraniczne oraz przyjazdy
naukowców do Polski, pozwalają na
tworzenie zespołów badawczych oraz
indywidualnych programów stażowych, skupionych na jednej dziedzinie
nauki oraz międzydziedzinowe, a także
zorientowanych na praktyczne wykorzystanie wyników badań podstawowych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/id-5-lecie-ncn-11-tys-projektownaukowych-o-lacznej-wartosci-4-mldzl
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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Potrzebni eksperci w obszarze efektywności energetycznej
Komisja Europejska poszukuje doświadczonych specjalistów, którzy chcieliby oceniać wnioski konkursowe w obszarze
związanym z efektywnością energetyczną w programie Horyzont 2020. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się w wymogami i zarejestrowania się w bazie ekspertów. Więcej informacji na stronie KE.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/potrzebni-eksperci-w-obszarze-efektywnosci-energetycznej
Źródło: KPK

Konsultacje nowego programu pracy FET
Komisja Europejska zbiera sugestie, które pomogą przy tworzeniu nowego programu pracy Horyzontu 2020 na lata 2018 2020. Konsultacje otwarte są w obszarze badań dla przyszłych i powstających technologii (FET), w szczególności dla FET
Proactive i FET Flagship. Poszukiwane są pomysły na wizjonerskie technologie, które mogą służyć społeczeństwu i podnieść
konkurencyjność gospodarki europejskiej.
- Masz innowacyjny pomysł? Jak możemy go razem zrealizować? Podziel się z nami swoją opinią i pomóż nam zidentyfikować tematy do przyszłego programu FET – zachęca na swoim blogu Thierry Van der Pyl z Komisji Europejskiej.
Komisja zbiera także opinie dotyczące miejsca matematyki w filarze Excellence in Science w programie Horyzont 2020.
- Jak matematyka może być wykorzystywana do innowacyjnych europejskich rozwiązań? W jakich dziedzinach potrzebne
jest zastosowanie nowoczesnej matematyki? To tylko niektóre pytania, na jakie szukamy odpowiedzi – stwierdza Thierry
Van der Pyl. Konsultacje potrwają do 30 kwietnia 2016 r.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowy-program-pracy-dla-horyzontu-2020-otwarte-konsultacje-1943
Źródło: KPK

Konsultacje Programu Pracy 2018-2020 dla Środowiska
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie Programu Pracy dla wyzwania Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce na lata 2018 -2020. Przygotowywany Program Pracy opierać się będzie na
priorytetach polityki Unii Europejskiej oraz badaniach foresight. Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią integralną część procesu przygotowywania programu i dają możliwość współuczestniczenia w jego tworzeniu. Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz istotne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Znajduje
się tam również formularz konsultacji wraz z objaśnieniami. Konsultacje potrwają do 8 kwietnia 2016.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/konsultacje-programu-pracy-2018-2020-dla-srodowiska
Źródło: KPK

Open Science Policy
Platform – KE czeka na
doradców
Komisja Europejska zamierza powołać grupę doradców, którzy wejdą w skład Open Science Policy Platform (OSPP). Grupa ma składać się z 20-30 ekspertów reprezentujących europejskie instytucje naukowe. Zadaniem Open Science Policy Platform będzie
m.in. doradzanie, jak rozwijać i wdrażać politykę
otwartej nauki, wspieranie procesu regulacji, ocenianie przyjętych rozwiązań i rozpowszechnianie dobrych praktyk.
Źródło: Tapeciarnia.pl
Zgłoszenia kandydatów do OSPP nadsyłać można
do 22 marca 2016 r. na adres email: RTD-OpenScience@ec.europa.eu
Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/open-science-policy-platform-ke-czeka-na-doradcow
Źródło: KPK

KE zbiera opinie na temat utworzenia Europejskiej Rady ds.
Innowacji
Komisja Europejska rozpoczęła akcję zbierania opinii i pomysłów na temat utworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji, która
będzie wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów, tak jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera
naukowców. O rozpoczęciu konsultacji poinformował Carlos Moedas, komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji KE. Propozycje
mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, w tym innowatorzy do 29 kwietnia 2016 r. Wyniki poznamy w czerwcu. Więcej
w komunikacie KE.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ke-zbiera-opinie-na-temat-utworzenia-europejskiej-rady-ds-innowacji
Źródło: KPK
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
Horyzont 2020 - 8. Program Ramowy Unii Europejskiej - największy unijny program
w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym
blisko 80 mld euro. Programu Horyzont 2020 został podzielony na trzy zasadnicze filary: Doskonała baza naukowa, Wiodąca
pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne, w ramach których wyszczególniono priorytety tematyczne. Ponadto w programie Horyzont 2020 wyodrębniono obszary: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii.
Struktura programu H2020

Informacje o programie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://kpk.gov.pl/
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Programy pracy 2016-2017 dla wszystkich obszarów:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
Uwaga!
W poniższym przeglądzie przedstawiono tylko wybrane obszary i topiki programu Horyzont 2020, uwzględniające szeroko
pojęte badania i analizy energetyczne.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020 -wp16-erc_en.pdf
Proof of Concept
Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujących granty ERC lub osób, które zakończyły realizację grantów ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC.
Termin składania wniosków: 26.05.2016, 4.10.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116 -erc-poc-2016.html
ERC Advanced Grants – ERC-2016-AdG
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Doświadczenie należy wykazać poprzez
udokumentowanie swojego dorobku naukowego z ostatnich 10 lat, w tym przedstawić: 10 publikacji jako senior author w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona na inny
język. Tematyka wniosków jest dowolna.
Termin składania wniosków: 24.05.2016 – 1.09.2016.
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji
powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka, w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących,
nowych obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-fet_en.pdf
Działania Marii Skłodowskiej-Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych oraz umiejętności miękkich, w tym umiejętności najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Szkolenia mają tworzyć możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Ponadto mają przygotowywać naukowców do sprostania
obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-msca_en.pdf
Marie Skłodowska-Curie Action - Individual Fellowships (IF)
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców z już dużym dorobkiem, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje dzięki uczestnictwu w zaawansowanych szkoleniach, podjęciu mobilności
międzynarodowej i międzysektorowej. Stypendia indywidualne zapewniają możliwość zdobycia nowej wiedzy w Europie lub
poza Europą. Program szczególnie wspiera powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie
w karierze naukowej.
Termin składania wniosków: 14.09.2016, 14.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226 -msca-if-2016.html
Marie Skłodowska-Curie Action - Research and Innovation Staff Exchange
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 28.04.2016, 5.04.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117 -msca-rise-2016.html
Marie Skłodowska-Curie Action - Innovative Training Networks
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu
transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 10.01.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056 -msca-itn-2016.html
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy
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międzynarodowej.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-infrastructures_en.pdf

WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit_en.pdf
i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
ii. Kluczowe technologie prorozwojowe
Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-nmp_en.pdf
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR HIGH ADDED VALUE PRODUCTS AND PROCESS INDUSTRIES
NMBP-02-2016: Advanced Materials for Power Electronics based on wide bandgap semiconductor devices technology, pierwszy
drugi etap: 24.05.2016
NMBP-03-2016: Innovative and sustainable materials solutions for the substitution of critical raw materials in the electric power
system, drugi etap: 24.05.2016
NMBP-07-2017: Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation, pierwszy etap 27.10.2016,
drugi etap: 4.05.2017
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR ENERGY APPLICATIONS
NMBP-17-2016: Advanced materials solutions and architectures for high efficiency solar energy harvesting, drugi etap: 24.05.2016
NMBP-18-2016: Advanced materials enabling the integration of storage technologies in the electricity grid, drugi etap: 24.05.2016
NMBP-19-2017: Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
NMBP-20-2017: High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap:
4.05.2017
ECO-DESIGN AND NEW SUSTAINABLE BUSINESS MODELS
NMBP-22-2017: Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative product-services, pierwszy
etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
BIOTECHNOLOGY
BIOTEC-02-2016: Bioconversion of non-agricultural waste into biomolecules for industrial applications, drugi etap: 24.05.2016
BIOTEC-03-2016: Microbial chassis platforms with optimized metabolic pathways for industrial innovations through systems biology, drugi etap: 24.05.2016
BIOTEC-05-2017: Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon economy, pierwszy etap 27.10.2016, drugi
etap: 4.05.2017
BIOTEC-06-2017: Optimisation of biocatalysis and downstream processing for the sustainable production of high value-added
platform chemicals, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
iii. Przestrzeń kosmiczna
Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf
Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sme_en.pdf
SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food
and bio-based sectors; SME-1, SME-2
SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions
for blue growth, SME-1, SME-2
SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system, SME-1, SME-2
SMEInst-10-2016-2017: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility, SME-1, SME-2
SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency
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and raw materials, SME-1, SME-2
INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production
by manufacturing SMEs, 28.03.2017
Terminy składania wniosków w ramach instrumentów SME-1, SME-2:
Konkursy 2016
SME-1

SME-2

Konkursy 2017

3.05.2016
7.09.2016
09.11.2016

15.02.2017
03.05.2017
6.09.2017
8.11.2017

14.04.2016
15.06.2016
13.10.2016

18.01.2017
6.04.2017
1.06.2017
18.10.2017

WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
Konkursy dotyczące m.in. efektywnych łańcuchów wartości, odporności surowców, produkcji przyjaznej środowisku, mórz
i wód śródlądowych (niebieski wzrost), zabezpieczanie dostaw biomasy dla produkcji i usług opartych na produktach pochodzenia naturalnego, biotechnologii przemysłowej, bio-gospodarki, rolnictwa.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-food_en.pdf
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
Konkursy dotyczące energii i energetyki.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-energy_en.pdf
1. Heating and cooling
EE-02-2017: Improving the performance of inefficient district heating networks, 7.06.2017
EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy, 19.01.2017
2. Engaging consumers towards sustainable energy
EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards sustainable energy, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-07-2016-2017: Behavioural change toward energy efficiency through ICT, 19.01.2017
EE-09-2016-2017: Engaging and activating public authorities, 15.09.2016, 7.06.2017
3. Buildings
EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-12-2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public
Private Partnership (EeB PPP), 19.01.2017
EE-13-2016: Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings, 15.09.2016
EE-14-2016-2017: Construction skills, 15.09.2016, 7.06.2017
4. Industry, services and products
EE-15-2017: Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services, 7.06.2017
EE-16-2016-2017: Effective implementation of EU product efficiency legislation, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-17-2016-2017: Valorisation of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP), 19.01.2017
EE-18-2017: Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services, 7.06.2017
EE-19-2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency, 7.06.2017
EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data centres, 19.01.2017
EE-21-2016: ERA-NET Cofund actions supporting Joint Actions towards increasing energy efficiency in industry and services,
15.09.2016
5. Innovative financing for energy efficiency investments
EE-22-2016-2017: Project Development Assistance, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-23-2017: Innovative financing schemes, 7.06.2017
EE-24-2016-2017: Making the energy efficiency market investible, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-25-2016: Development and roll-out of innovative energy efficiency services, 15.09.2016

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe

COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY
1. Towards an integrated EU energy system
LCE-01-2016-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with
increasing share of renewables: distribution network, 5.04.2016, 14.02.2017
LCE-02-2016: Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables:
distribution system, 5.04.2016
LCE-03-2016: Support to R&I strategy for smart grid and storage, 5.04.2016
LCE-04-2017: Demonstration of smart transmission grid, storage and system integration technologies with increasing share of
renewables, 14.02.2017
LCE-05-2017: Tools and technologies for coordination and integration of the European energy system, 14.02.2017
2. Renewable energy technologies
Developing the next generation of renewable energy technologies
LCE-06-2017: New knowledge and technologies, 5.01.2017
LCE-07-2016-2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling,5.01.2017
LCE-08-2016-2017: Development of next generation biofuel technologies, 5.01.2017
Demonstrating innovative renewable energy technologies
LCE-09-2016: Increasing the competitiveness of the EU PV manufacturing industry, 8.09.2016
LCE-10-2017: Reducing the cost of PV electricity, 7.09.2017
LCE-11-2017: Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants, 7.09.2017
LCE-12-2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes, 7.09.2017
LCE-13-2016: Solutions for reduced maintenance, increased reliability and extended lifetime of off-shore wind turbines/farms,
8.09.2016
LCE-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine, 7.09.2017
LCE-15-2016: Scaling up in the ocean energy sector to arrays, 8.09.2016
LCE-16-2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment,7.09.2017
LCE-17-2017: Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings, 7.09.2017
LCE-18-2017: EGS in different geological conditions, 7.09.2017
LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways, 8.09.2016, 7.09.2017
LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel, 8.09.2016, 7.09.2017
Supporting the market uptake of renewable energy technologies
LCE-21-2017: Market uptake of renewable energy technologies, 5.01.2017
Fostering international cooperation in the area of renewable energy
LCE-22-2016: International Cooperation with Brazil on advanced lignocellulosic biofuels, 8.09.2016
3. Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low carbon economy
LCE-26-2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences, 5.04.2016
LCE-27-2017: Measuring, monitoring and controlling the risks of CCS, EGS and unconventional hydrocarbons in the subsurface, 5.01.2017
LCE-28-2017: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants, 5.01.2017
LCE-29-2017: CCS in industry, including Bio-CCS, 5.01.2017
LCE-30-2017: Geological storage pilots, 5.01.2017
4. Social, economic and human aspects of the energy system
LCE-31-2016-2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union, 5.01.2017
LCE-32-2016: European Platform for energy-related Social Sciences and Humanities research, 5.04.2016
5. Supporting the development of a European research area in the field of energy
LCE-33-2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) in support of the implementation of the SET
Action Plan, 5.04.2016
LCE-34-2016: Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions,5.04.2016
LCE-35-2016: Framework Partnership Agreement supporting Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions, 8.09.2016
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury
transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transporto-
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wym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-transport_en.pdf
MG-1.1-2016: Reducing energy consumption and environmental impact of aviation, drugi etap: 29.09.2016
MG-2.1-2017: Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport pierwszy etap: 26.01.2017, drugi
etap: 19.10.2017
MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities, pierwszy etap: 26.01.2017, drugi etap: 19.10.2017
GV-01-2017: Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use, 1.02.2017
GV-04-2017: Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles, focusing on high efficiency and low cost, 1.02.2017
GV-05-2017: Electric vehicle user-centric design for optimised energy efficiency, 1.02.2017
GV-06-2017: Physical integration of hybrid and electric vehicle batteries at pack level aiming at increased energy density and e fficiency, 1.02.2017
GV-07-2017: Multi-level modelling and testing of electric vehicles and their components, 1.02.2017
GV-08-2017: Electrified urban commercial vehicles integration with fast charging infrastructure, 1.02.2017
GV-09-2017: Aerodynamic and flexible trucks, 1.02.2017
GV-10-2017: Demonstration (pilots) for integration of electrified L-category vehicles in the urban transport system, 1.02.2017
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
Konkursy na badania dotyczące m.in. walki ze zmianami klimatycznymi i przygotowania do nich, ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystanie surowców, wody.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-climate_en.pdf
SC5-04-2017: Towards a robust and comprehensive greenhouse gas verification system, 7.03.2017
SC5-06-2016-2017: Pathways towards the decarbonisation and resilience of the European economy in the timeframe 2030 -2050
and beyond, 7.03.2017
SC5-07-2017: Coordinating and supporting research and innovation actions on the decarbonisation of the EU economy,
7.03.2017
Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
Konkursy dotyczące m.in. nowych pomysłów, strategii i struktur zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie, młodych
pokoleń w innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie, współpracy w dziedzinie
badań i innowacji z państwami trzecimi, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji
w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-societies_en.pdf
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
Konkursy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe, bezpieczeństwa
infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-security_en.pdf
Zagadnienie przekrojowe
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-focus_en.pdf
PILOTS-01-2016: Pilot lines for manufacturing of materials with customized thermal/electrical conductivity properties; drugi etap:
24.05.2016
SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES – SPIRE
SPIRE-07-2017: Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams, 19.01.2017
SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value chemicals, 19.01.2017
SPIRE-10-2017: New electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of carbon dioxide emissions, 19.01.2017
CIRCULAR ECONOMY
CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: largescale demonstration projects, pierwszy
etap: ii)7.03.2017, drugi etap: i) 6.09.2016, ii) 5.09.2017
CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy, pierwszy etap: ii)7.03.2017, drugi etap:
i) 6.09.2016, ii) 5.09.2017
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SMART AND SUSTAINABLE CITIES
SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects, 5.04.2016, 14.02.2017
SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, pierwszy etap: ii) 7.03.2017, drugi etap: i)
6.09.2016, ii) 5.09.2017
Szybka ścieżka do Innowacji - pilotaż (FTI)
FTI wspiera stosunkowo dojrzałe nowe technologie (minimalny TRL - 6), projekty innowacyjne - począwszy od etapu projektu
demonstracyjnego do etapu wdrożenia rynkowego, w tym projekty pilotażowe, poligony doświadczalne, walidację systemów
w warunkach rzeczywistych, walidację modeli biznesowych, badania prenormatywne i ustanawianie norm. Wnioski muszą odnosić się do któregokolwiek z obszarów "Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych” i / lub
"Wyzwania społeczne". Projekty mogą mieć charakter interdyscyplinarny.
Terminy składania wniosków: 15.03.2016, 1.06.2016, 25.10.2016.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fast-track_en.pdf

UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA
Obszar ukierunkowany na zmniejszanie istniejących w UE istotnych różnic wewnętrznych w zakresie wykonywania badań i innowacji. Tendencje te zostały spotęgowane kryzysem finansowym wraz z jego negatywnymi skutkami dla publicznych budżetów na
badania i innowacje.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sewp_en.pdf
WIDESPREAD-01-2016-2017: Teaming – etap 2,
Celem konkursu jest modernizacja istniejących lub stworzenie nowych Centrów Doskonałości zlokalizowanych w regionach
określonych jako mniej rozwinięte w obszarze badań i innowacji. Regiony te mają rozwijać swój potencjał dzięki połączeniu sił
z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie. Konkurs dla projektodawców zakwalifikowanych do drugiego etapu.
Termin składania wniosków: 23.06.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4054-widespread-01-2016-2017.html
WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs (Katedry ERA)
W ramach konkursu organizacje badawcze uzyskają wsparcie w przyciąganiu i utrzymywaniu wysokiej jakości zasobów
kadrowych oraz we wdrażaniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości. Przewodniczący Katedry ERA
powinien być wybitnym naukowcem i menedżerem badań w danej dziedzinie z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym
popartym sukcesami. Powinien zbudować własny zespół i wspomagać organizację badawczą w znaczącej poprawie osiągnięć naukowych i skuteczniejszym pozyskiwaniu konkurencyjnego dofinansowania.
Termin składania wniosków: 5.10.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4056-widespread-03-2017.html
WIDESPREAD-04-2017: Teaming - etap 1
Celem konkursu jest modernizacja istniejących lub stworzenie nowych Centrów Doskonałości zlokalizowanych w regionach
określonych jako mniej rozwinięte w obszarze badań i innowacji. Regiony te mają rozwijać swój potencjał dzięki połączniu sił
z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie.
Termin składania wniosków: 15.11.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html
WIDESPREAD-05-2017: Twinning
Celem projektów jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego i innowacyjnego instytucji mających siedzibę
w kraju o niższym potencjale badawczym poprzez nawiązanie przez te instytucje współpracy z co najmniej dwoma europejskimi
ośrodkami wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać.
Termin składania wniosków: 15.11.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4058-widespread-05-2017.html

NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE I DLA SPOŁECZEŃSTWA
Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem. W ramach priorytetu upowszechnia się m.in. ideę odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). RRI zakładają przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków
i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf
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EURATOM
Program Ramowy w zakresie badań i szkoleń w obszarze energetyki nuklearnej.
Cel programu - wspieranie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie energetyki nuklearnej z naciskiem na ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń i ochrony radiologicznej, zarządzania odpadami promieniotwórczymi. W ramach
programu wspierane są również przekrojowe projekty dotyczące rozszczepienia jądrowego, rozwoju kompetencji jądrowych na
szczeblu Unii oraz aspektów społeczno-gospodarczych.
Program ma przyczynić się do długoterminowej bezpiecznej i skutecznej dekarbonizacji systemu energetycznego, utrzymania
Europy w pozycji światowego lidera w zarządzaniu bezpieczeństwem jądrowym i odpadami oraz osiągnięcia najwyższego poziomu ochrony przed promieniowaniem.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/euratom/h2020 -wp1617-euratom_en.pdf
A - Support Safe Operation of Nuclear Systems
NFRP 1: Continually improving safety and reliability of Generation II and III reactors
NFRP 2: Research on safety of fast neutron Generation-IV reactors
NFRP 3: Investigating the safety of closed nuclear fuel cycle options and fuel
developments
NFRP 4: Research on the safety of small modular reactors
NFRP 5: Materials research for Generation-IV reactors
B - Contribute to the Development of Solutions for the Management of Radioactive Waste
NFRP 6: Addressing key priority R&I issues for the first-of-the-kind geological repositories
NFRP 7: Research and innovation on the overall management of radioactive waste other than geological disposal.
NFRP 8: Pan-European knowledge sharing and development of competence in radioactive waste management
C - Foster radiation protection
NFRP 9: Impacts of low dose radiation exposure
D - Management of research reactor availability in Europe
NFRP 10: Support for the optimised use of European research reactors
NFRP 11: Support for the EU security of supply of nuclear fuel for research reactors
E - Support the development of nuclear competences at EU level
NFRP 12: Support for careers in the nuclear field
F - Fission/fusion cross-cutting actions
NFRP 13: Fission/fusion cross-cutting research in the area of multi-scale materials modelling
NFRP 14: Cross-cutting support to improved knowledge on tritium management in fission and fusion facilities
Termin składania wniosków: 5.10.2016.

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
Celem Funduszu jest promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw
związanych z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną.
Termin składania wniosków na granty standardowe: 15.03.2016,
termin składania wniosków na granty strategiczne: 15.04.2016,
termin składania wniosków na małe granty: 1.06.2016.
http://visegradfund.org/

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera
koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze
fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 25.04.2016, godz. 12.00 CET.
http://www.cost.eu/
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FCH JU 2016
Konkurs na projekty dotyczące wodoru i ogniw paliwowych.
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp16-fch_en.pdf
Tematyka konkursu:
FCH-01-1-2016:Manufacturing technologies for PEMFC stack components and stacks
FCH-01-10-2016:Validation of fuel cell urban trucks and related infrastructure
FCH-01-2-2016:Standardisation of components for cost-efficient fuel cell systems for automotive applications
FCH-01-3-2016:PEMFC system manufacturing technologies and quality assurance
Publication date:
FCH-01-4-2016:Development of industrialization-ready PEMFC systems and system components
FCH-01-5-2016:Develop new complementary technologies for achieving competitive solutions for marine applications
FCH-01-6-2016:Develop new complementary technologies for achieving competitive solutions for rail applications
FCH-01-7-2016:Improvement of compressed storage systems and related manufacturing processes in the perspective of automotive mass production
FCH-01-8-2016:Development of innovative hydrogen compressor technology for small scale decentralized applications for hydrogen refuelling or storage
FCH-02-1-2016:Establish testing protocols for electrolysers performing electricity grid services
FCH-02-10-2016:Demonstration of fuel cell-based energy storage solutions for isolated micro-grid or off-grid remote areas
FCH-02-11-2016:MW or multi-MW demonstration of stationary fuel cells
FCH-02-2-2016:Development of compact reformers for distributed bio-hydrogen production
FCH-02-3-2016:Development of processes for direct production of hydrogen from sunlight
FCH-02-4-2016:Co-generation of hydrogen and electricity with high-temperature fuel cells
FCH-02-5-2016:Advanced monitoring, diagnostics and lifetime estimation for stationary SOFC stacks and modules
FCH-02-6-2016:Development of cost effective manufacturing technologies for key components or fuel cell systems for industrial applications
FCH-02-7-2016:Demonstration of large-scale rapid response electrolysis to provide grid balancing services and to supply hydrogen markets
FCH-02-8-2016:Large scale demonstration of commercial fuel cells in the power range of 20-100kW in different market applications
FCH-02-9-2016:Large scale demonstration of commercial fuel cells in the power range of 100-400kW in different market applications
FCH-03-1-2016:Development of innovative hydrogen purification technology based on membrane systems
FCH-04-1-2016:Novel education and training tools
FCH-04-2-2016:Identification of legal-administrative barriers for the installation and operation of key FCH technologies
Termin składania wniosków upływa: 3.05.2016.
http://www.fch.europa.eu/

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z parterami z całego obszaru UE. Wsparciem objęte są
regiony określone w programach.
http://www.ewt.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj
1. Programy transgraniczne
http://www.ewt.gov.pl/
Południowy Bałtyk
Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad
granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki czy idei przyczyniających siędo
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc będzie się koncentrować
na ich wyrównaniu. Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu,
rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.
Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.
Termin składania wniosków: 17.06.2016.
http://en.southbaltic.eu/index/
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Litwa-Polska
Zasoby Programu będą skoncentrowane na czterech celach tematycznych i odpowiadających im priorytetach inwestycyjnych,
w tym na celu tematycznym 6 – zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami; priorytecie inwestycyjnym 6(c) – zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Termin składania wniosków: 22.03-9.06.2016.
http://www.lietuva-polska.eu/index.php?2191548005
2. Programy transnarodowe
Region Morza Bałtyckiego
Program wspiera międzyregionalne projekty w obszarach:
- potencjał dla innowacji - infrastruktura badań i innowacji, inteligentna specjalizacja, innowacja
nietechnologiczna;
- efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi - czyste wody, energia odnawialna, efektywność energetyczna, zasobo-oszczędny niebieski wzrost;
- zrównoważony transport - interoperacyjność transportu, bezpieczeństwo morskie, żegluga przyjazna środowisku, przyjazna
środowisku mobilność miejska.
Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 parterów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pokrywane są w drodze refundacji. Nabór w trybie dwuetapowym.
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 1.06.2016.
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
Europa Środkowa
Program wspiera międzyregionalne projekty w obszarach:
- współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności: poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności
inn owa cyjn ej, p odn oszen ie p oziomu wied zy i u miejętn ości zwią zanych z p rzed sięb iorczością
w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej;
- współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych: opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, poprawa strategii energetycznych
i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu, poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach
funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2;
- współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego: poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego, poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego, poprawa zarządzania środowiskowego
na funkcjonalnych obszarach miejskich;
- współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych: poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi, poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.
Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 partnerów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pokrywane są w drodze refundacji. Do programu mogą aplikować: instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, instytucje
prywatne, w tym firmy prywatne mające osobowość prawną, organizacje międzynarodowe działające według prawa krajowego
jednego z państw członków programu oraz, pod pewnymi warunkami, organizacje działające według prawa międzynarodowego.
Otwarcie naboru planowane jest na kwiecień 2016 roku, czas trwania naboru - ok. dwóch miesięcy. Nabór będzie odbywał się
w trybie jednoetapowym.
www.interreg-central.eu
3. Programy międzyregionalne
Interreg Europa
Celem programu jest wzmocnienie skuteczności polityki spójności i poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego. Program wspiera międzyregionalne projekty
w obszarach: badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje, konkurencyjność małych
i średnich przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna, środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 partnerów pochodzących z różnych państw objętych
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wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji publicznych i podmiotów prawa publicznego wynosi 85% kosztów
kwalifikowalnych, zaś dla polskich prywatnych podmiotów non-profit – 75%. Koszty pokrywane są w drodze refundacji.
Wniosek konkursowy: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Termin składania wniosków planowany jest na 5.04-13.05.2016.
www.interregeurope.eu

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl



działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE - MAB (4.3 POIR)
Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym
dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych
wzorców.
Celem programu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” realizowanego przez FNP jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie: identyfikowania
programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R, komercjalizacji wyników prac B+R.
Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy badawcze – programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie, w której będzie
się specjalizować dana jednostka. Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for
Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020.
Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie programu Międzynarodowe Agendy Badawcze wynosi ok. 126 mln EUR, co
pozwoli na wsparcie ok. 10 jednostek realizujących MAB-y, wyłonionych w trzech konkursach planowanych na lata: 2015, 2016
i 2017. Równoległa ścieżka konkursowa przewidziana jest dla wnioskodawców planujących wykorzystać fundusze z programu
MAB do wsparcia realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w pierwszym etapie I konkursu „Teaming for Excellence” (Horyzont 2020). Na realizację takich projektów w pierwszym konkursie w programie MAB przeznaczono 135 mln zł.
Program MAB realizowany będzie w ramach programu POIR, w związku z czym realizacja projektów MAB musi przyczyniać się
do realizacji celów POIR.
Termin składania wniosków (część pierwsza): III część wniosku: nie wcześniej niż do 7 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00.
http://www.fnp.org.pl/ogloszenie-w-sprawie-planowanej-realizacji-przez-fnp-projektu-miedzynarodowe-agendy-badawcze/
TEAM TECH
Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych
(niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza
zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu.
W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika
projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowoprzemysłowym, wnioskodawca musi poświęcić na rzecz i projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego zastępcy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.
Termin składania wniosków: 15.03.2016.
Terminy kolejnych naborów: 02.05.- 20.06.2016, 15.11.2016 - 15.01.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
TEAM
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych
uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim
zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
Kierownik projektu podczas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie
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mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowo przemysłowym, wnioskodawca musi przeznaczyć na realizację projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego
zastępcy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie
przekroczył 3 500 000 zł.
Termin składania wniosków: 15.03.2016.
Terminy kolejnych naborów: 2.05. - 20.06.2016, 15.11.2016. -15.01 2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
HOMING
Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze
staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym
uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok
poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;

ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej
niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie. W pierwszym z planowanych konkursów dopuszczalny termin przyjazdu do Polski zostaje przesunięty do dn. 1 stycznia 2013 r.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz
projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
800 000 zł.
Termin składania wniosków: 24.03.2016.
Terminy kolejnych naborów: 15.08.-15.10.2016, 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
FIRST TEAM
Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez
doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych
naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach
programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie
dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający
termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia
naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.
W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na
rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
2 000 000 zł.
Termin składania wniosków: 24.03.2016.
Terminy kolejnych naborów: 15.08.2016 - 15.10.2016, 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
POWROTY
Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze
staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających
do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących
w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok
poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9
miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.
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Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
800 000 zł.
Termin składania wniosków: 15.04.2016.
Terminy kolejnych naborów: 15.09. - 15.11.2016, 15.02.2017 - 15.04.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków
finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach
urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia
przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.
Termin składnia wniosków: 31.03.2016.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-xi-edycji-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodychnaukowcow.html
NAGRODY MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ ZA OSIĄGNIĘCIA
W OPIECE NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNE
Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;

nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę
jakości kształcenia.
Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy,
którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia. Kandydatami nie mogą być osoby karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe a także skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:

w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty
badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;

w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne
uczelni, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.
Termin składnia wniosków: 31.03.2016.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-oraz-zaosiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej_20160201.html
FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ rozporządzenie
- Dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych
Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych na ten
cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.
Wnioskodawca w związku z realizowanymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym nie może ubiegać się
o finansowanie kosztów poniesionych przed rokiem od złożenia wniosku.
Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego mogą zostać przyznane na cały okres realizacji
projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż
o 2 lata.
Nabór ciągły
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- Premia na Horyzoncie
Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach tego programu.
Środki finansowe na wynagrodzenia, przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:

20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku
projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,

25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku
projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro

oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę
w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
Termin – zostanie określony w ogłoszeniu konkursowym.
- Opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów
międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych
Termin składania wniosków: 30 września roku poprzedzającego rok, w którym mają być opłacone składki.
- Wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej
Wnioskodawca biorący udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej
infrastruktury badawczej, może wnioskować o finansowanie kosztów wkładu krajowego, wnoszonego na rzecz tego udziału
wynikającego z umowy międzynarodowej, statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej lub porozumienia
międzyinstytucjonalnego o charakterze międzynarodowym oraz z dokumentów przyjmowanych przez uprawnione organy tego
programu lub przedsięwzięcia. Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Nabór ciągły
- Działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
W ramach finansowania działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
finansuje się:
1.
koszty niezbędnych prac przygotowawczych poprzedzających badania naukowe lub prace rozwojowe prowadzone
z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą, w tym koszty dokumentacji projektowej;
2.
koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń zlokalizowanych w kraju
i za granicą, w zakresie i przez okres niezbędny do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
3.
koszty szkolenia personelu naukowego, technicznego i kadry kierowniczej w zakresie niezbędnym do przygotowania się
wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
4.
koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego niezbędnego do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
5.
koszty analizy i opracowywanie danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
6.
pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i produktów, ponoszone bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie:

kosztów, o których mowa pkt 1, poniesionych w okresie roku przed terminem złożenia wniosku;

planowanych kosztów działań, o których mowa pkt 2–6.
Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Nabór ciągły
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCĄ NAUKĘ rozporządzenie
Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje:

promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach
targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;

organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
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upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;

podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.
Środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych
czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:

udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;

udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;

stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;

digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;

wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy
niż 2 lata.
Termin składania wniosków - 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań.
W przypadku wniosku dotyczącego zadania szczególnie ważnego dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, którego złożenie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy w terminie do 30 września, wniosek może zostać złożony, bez zachowania tego terminu.

INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH rozporządzenie
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej,

zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę
badawczą,

rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.
Termin składania wniosków - 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
SYMFONIA
Międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których
badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając
się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
Termin składania wniosków: 15.03.2016.
ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 15.03.2016.
FUGA
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.03.2016.
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.06.2016.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.06.2016.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
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Termin składania wniosków: 15.06.2016.
POLONEZ
Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe
np. w znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostkach naukowych czy centrach naukowych uczelni
utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych,
których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
Termin składania wniosków: 15.06.2016.
SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Termin składania wniosków: 15.09.2016.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2016.
MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich
badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Termin składania wniosków: 15.09.2016.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu
własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne
i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
Program adresowany jest do osób, które:

do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy obliczaniu wieku odejmuje się udokumentowane okresy korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem, tj. macierzyńskich, ojcowskich lub wychowawczych, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),

posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku (5 -letni okres liczony
od daty obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu, może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie
pracy) lub ukończone studia II stopnia (posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny),

są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu
oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
Termin składania wniosków: 14.03.2016.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vii-edycja/
TANGO 2
Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych
w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania
dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.
Termin składania wniosków: 15.03.2016 r. (do godz. 23.59) w systemie elektronicznym OSF.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-2/aktualnosci/
CORNET
Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicz-
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nych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane
przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.
Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.
Termin składania wniosków w wersji elektronicznej: 30.03.2016, godz.12:00.
Równolegle do wniosku międzynarodowego polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 30.03.2016, a w wersji papierowej 13.04.2016.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3848,21-konkursw-ramach-inicjatywy-cornet.html
ERA-NET SOLAR
Czwarty i ostatni konkurs wspierający prace badawcze i rozwojowe w zakresie technologii solarnych energii elektrycznej.
Termin składania wniosków: 11.04.2016.
http://www.solar-era.net/joint-calls/
ERA-NET WATERWORKS 2015
Konkurs dotyczy badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:
Increasing the efficiency and resilience of water uses;
Monitoring and reducing soil and water pollution;
Integrating social and economic dimensions into the sustainable management and governance of water resources.
Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum 3 grup badawczych, z przynajmniej 3 różnych państw
uczestniczących w konkursie.
Termin składania wniosków wstępnych: 19.04.2016.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/waterworks2015/konkursy/art,4010,otwarcie-naboruwnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-waterworks2015-sustainable-management-of-water-resources-in-agriculture-.html
EUREKA
Celem projektów jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi; rezultaty projektu muszą mieć szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym. Projekty realizowane
przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw członkowskich EUREKI.
Termin składania wniosków: 29.04.2016 (do godz. 16.00), 14.10.2016.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3983,nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w2016-roku.html
ERA-NET ERA-GAS
Konkurs dotyczy badań obejmujących zagadnienia z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:
Improving national GHG inventories and monitoring, reporting and verification of emis sions
Refining and facilitating the implementation of GHG mitigation technologies
State of the art production systems that are profitable and improve food and forest biomass production while reducing GHG emissions
Assessment of policy and economic measures to support emissions reductions across the farm-to-fork and forest-to consumer chain.
Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum 3 grup badawczych, z przynajmniej 3 różnych państw
uczestniczących w konkursie.
Termin składania wniosków wstępnych: 03.05.2016.
http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-gas/konkursy/art,4088,otwarcie-naboru-wnioskow-w-ikonkursie-programu-era-net-era-gas-era-net-for-monitoring-mitigation-of-greenhouse-gases-from-agri-.html
GO_GLOBAL.PL ZWIĘKSZENIE SKALI KOMERCJALIZACJI NA RYNKACH ŚWIATOWYCH WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH POLSKICH FIRM
Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średniowysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii
przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.
Planowany termin składania wniosków: 15.07.2015.
http://ncbir.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/art,3299,i-konkurs-w-ramach-programu-go_global-pl-zwiekszenieskali-komercjalizacji-na-rynkach-swiatowych-wynikow-badan-naukowych-lub-pra.html
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WSPÓŁPRACA POLSKA-TURCJA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) rozpoczęły
przygotowania do ogłoszenia drugiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Ogłoszenie konkursu planowane
jest na II kw. 2016 r.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/ii-konkurs/art,4084,wspolpraca-polska-turcjaprzygotowania-do-ogloszenia-drugiego-konkursu-.html


działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R
INNOSTAL - program sektorowy dla przemysłu stalowego –termin składania wniosków 1.06-29.06.2016.
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać
się wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Planowany termin składania wniosków: 1.06-11.07.2016.
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
SZYBKA ŚCIEŻKA - PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE
PRZEZ MSP
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
Adresatami konkursu są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się
o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu
instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41
ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione powyżej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Wartość prac realizowanych na
zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Planowany termin nabór wniosków: 4.04 - 29.07.2016.
Kolejny nabór planowany jest na: lipiec-grudzień 2016.
http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/
DEMONSTRATOR PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B+R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ/DEMONSTRACYJNEJ
W ramach Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. UWAGA! ZMIANA! Wsparcie będzie kierowane wyłącznie
do dużych przedsiębiorstw na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z tworzeniem linii pilotażowych.
Planowany termin składania wniosków: 6.07– 12.08.2016.
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
BIOSTRATEG
Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach programu, prowadzący do
wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach oraz transfer do
otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu na bazie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach, w tym:

racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;

przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

leśnictwo i przemysł drzewny.
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Planowany termin składania wniosków: marzec-czerwiec 2016.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/
TECHMATSTRATEG
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”.
Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań,
zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

technologie materiałów konstrukcyjnych,

technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,

technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,

bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich,

technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz
całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.
Planowany termin składania wniosków: od kwietnia 2016.
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/
1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R

PBSE – program sektorowy dla przemysłu elektroenergetycznego
21 października 2015 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaakceptowała Studium Wykonalności
Programu Sektorowego Elektroenergetyki, które zostało przygotowane i złożone przez organizacje i firmy branży
energetycznej zrzeszone w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE), w tym PTPiREE.
Studium Programu Sektorowego w wersji zaakceptowanej przez NCBiR zakłada realizację projektów B+R (tzw. agenda badawcza) w ramach pięciu Problemów Badawczych:

W jaki sposób ograniczyć zbyt wysoki poziom emisji zanieczyszczeń przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego?

Jak podnieść konkurencyjność odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie elektroenergetycznym, by
zwiększyć udział energii pozyskiwanej z tych źródeł w miksie paliwowym sektora elektroenergetycznego?

W jaki sposób poprawić efektywność energetyczną w sektorze elektroenergetycznym?

Jak przygotować sektor elektroenergetyczny do nadchodzącego intensywnego rozwoju obszaru inteligentnej
energii?

W jaki sposób zapewnić gotowość sektora do nadchodzącego, intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej?
Problemy badawcze zostały podzielone na 21 Strategicznych Obszarów Badawczych, a te z kolei na 41 Zagadnień
Badawczych. Cała agenda dotyczy czterech makro-obszarów: energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej,
sieci elektroenergetycznych oraz nowych produktów i usług.
Rozpoczęcie naboru wniosków - III kwartał 2016 r., zakończenie naboru - IV kwartał 2016 r.


INNOMOTO – program sektorowy dla przemysłu motoryzacyjnego
Rozpoczęcie naboru wniosków - III kwartał 2016 r., zakończenie naboru - IV kwartał 2016 r.



IUSER – program sektorowy dla taboru inteligentnych urządzeń i systemów do energetyki rozproszonej lub rozsianej.
Wśród proponowanych grup tematycznych programu znalazły się:

systemy sterowania zasobnikami i magazynowaniem energii,

sterowanie generacją rozproszoną, metody i systemy podnoszenia efektywności energetycznej,

budowa infrastruktury dla usług M2M i Internetu Rzeczy,

opracowanie ram bezpieczeństwa informatycznego urządzeń i oprogramowania inteligentnych sieci energetycznych,

opracowanie ram standaryzacyjnych dla interoperacyjności i wymienności.
Rozpoczęcie naboru wniosków - III kwartał 2016 r., zakończenie naboru - IV kwartał 2016 r.

PODDZIAŁANIE 4.1.2 REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE
Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Agendy pozwolą na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.
Realizacja poddziałania przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie zostanie określony zakres tematyczny agend badawczych
(RANB), w drugim etapie odbędzie się konkurs na dofinansowanie projektów B+R w ramach RANB, na podstawie kryteriów
zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący POIR.
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Planowany termin składania wniosków: październik –grudzień 2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/poddzialanie-412/
PODDZIAŁANIE 4.1.3 PROGRAMY BADAWCZE WIRTULANYCH INSTYTUTÓW
Poddziałanie ma na celu przezwyciężenie problemów związanych z niską efektywnością transferu wyników badań naukowych
do gospodarki, jak i ograniczeń związanych z rozproszeniem najlepszych zespołów badawczych w Polsce.
Wsparcie polega na prowadzeniu prac B+R przez Wirtualne Instytuty Badawcze, stanowiące rozproszoną geograficznie jednostkę naukową, grupującą istniejące i nowoutworzone zespoły naukowe w wybranym obszarze badawczym, w którym Polska dysponuje najwyższym potencjałem intelektualnym oraz biznesowym i którego rozwój może w istotny sposób przyczynić
się do wzrostu gospodarczego kraju.
Planowany termin składania wniosków: październik –grudzień 2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/poddzialanie-413/
PODDZIAŁANIE 4.1.4 PROJEKTY APLIKACYJNE
W ramach Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia
651/2014 (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Przedstawione prace i ich wyniki muszą mieć charakter innowacji przełomowej o poziomie światowym.
W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 projekty mogą być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład
mogą wchodzić:

co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”,
określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego
wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub
transfer wiedzy oraz

co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących
w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
Planowany termin składania wniosków: październik –grudzień 2016.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/poddzialanie-414/

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/index/main/
- działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/rok-2016-2
PODDZIAŁANIE 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
W ramach Poddziałania 2.3.4 dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw
z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu
zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo

realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli
podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór
użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na
wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego
lub średniego przedsiębiorcy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości
kosztów kwalifikowalnych.
Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę
oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Termin składania wniosków: 31.03.2016, 18.07.2016-20.01.2017.
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialania-2-3-4-w-2015-r-2
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PODDZIAŁANIE 3.1.5 WSPARCIE MŚP W DOSTĘPIE DO RYNKU KAPITAŁOWEGO- 4 STOCK
Celem działania jest zniesienie głównej bariery w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych, tj. wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji. Tym samym przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do finansowania, a polskie rynki papierów wartościowych będą zasilane nowymi, dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami.
Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG, które w znacznym stopniu przyczyniło się do dynamicznego rozwoju
rynku New Connect w latach 2009–2013. Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę długu w postaci
emisji obligacji. Novum w działaniu jest możliwość finansowania także wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez
przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskaniu ratingu zmniejszeniu ulegnie przyszły koszt pozyskania finansowania dłużnego, a także
zwiększy się wiarygodność polskich firm na rynkach zagranicznych.
Instrument będzie realizowany w trybie konkursowym, skierowany do spółek sektora MŚP polegający na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze
udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.
Poziom dofinansowania: do 50%. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków. Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Termin składania wniosków: 31.03.2016.
http://poir.parp.gov.pl/wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/poddzialanie-3-1-5-wsparcie-msp-w-dostepiedo-rynku-kapitalowego-4-stock
PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych,
prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
Termin składania wniosków: 1.06.2016-31.08.2016.
PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
Termin składania wniosków: 6.06.2016-30.01.2017.

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI (OPI)
http://www.opi.org.pl/pl/
- działania wdrażane przez OPI w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)
PODDZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ
SEKTORA NAUKI (OPI)
Konkurs dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Na budowę unikalnej w skali
kraju infrastruktury badawczej instytucje naukowe otrzymać mogą w sumie 804 mln zł. Projekty z PMDIB mają na celu przygotowanie obiektów lub sieci obiektów nowoczesnej infrastruktury badawczej dużej skali, urządzeń i aparatury badawczej stacjonarnej lub mobilnej. Mogą być to także banki danych, sieci telekomunikacyjne i systemy informatyczne, a nawet zasoby wiedzy
takie jak archiwa czy kolekcje i depozyty. Przedsięwzięcia z PMDIB będą realizowane w ośmiu obszarach nauki: badania podstawowe, badania interdyscyplinarne, wysoka jakość życia w społeczeństwie, ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań
prozdrowotnych, wzrost efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii, rozwój zaawansowanych materiałów
i technologii, rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury, zrównoważony rozwój środowiska naturalnego
i środowiska człowieka.
Minimalny koszt realizacji przedsięwzięcia powinien wynosić 30 mln zł, a co najmniej 10 proc. kwoty inwestycji instytucje naukowe muszą pozyskać od przedsiębiorców.
Termin składania wniosków: 31.03.2016.
http://www.poir.gov.pl/nabory/42-rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki/

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE W MŚP
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej

Str. 38

N E WS L E T T E R C E N E RG

RO K

2 01 6

Str. 39

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2. Program wspiera beneficjentów programu Polseff 2.
Nabór ciągły.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/
- działania wdrażane w ramach POIS
PODDZIAŁANIE 1.3.1. WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNE
Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wspieranie głębokiej, kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. O dofinansowanie inwestycji w obecnym konkursie mogą
występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej
organy (w tym instytuty badawcze) i jednostki administracyjne. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku prowadzi do zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową
oraz na nieodnawialną energię pierwotną. Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu
przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) oraz instalacji: ogrzewania,
ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
Termin składania wniosków: 29.04.2016.
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnoscienergetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnoscienergetycznej-w-budynkach.html

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
Wsparcie na badania, rozwój, innowacje. Budżet programu 8,61 mld euro.
Harmonogram POIR:
http://www.poir.gov.pl/media/15980/harmonogram_konkursow_na_2016_POIR_wersja3_29022016.pdf
http://www.poir.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska. Budżet programu 27,41 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.pois.gov.pl/media/13279/harmongram_2016_grudzien.pdf
http://www.pois.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.
Budżet programu 4,69 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/15050/harmonogram_2016_aktualizacja.pdf
http://www.power.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
Budżet programu 2,17 mld euro.
Harmonogram naborów POPC:
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/12834/Harmonogramu_naborow_POPC_2016_OST.pdf
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i war-
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mińsko- mazurskiemu. Budżet programu 2,00 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/11361/harmonogram_POPW_2016.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
Budżet programu 8,6 mld euro.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

REGIONALNE PORGRAMY OPERACYJNE (RPO)
Specyfiką Regionalnych Programów Operacyjnych jest ich regionalny zasięg. Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych
inwestowane są w projekty przyczyniające się do rozwoju danego województwa oraz podmiotów działających na jego terenie.
Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć podmioty, które mają siedzibę w danym regionie, prowadzą na jego terenie działalność lub chcą zrealizować projekt, którego efekty pozostaną w województwie, które udzieliło wsparcia. Priorytety inwestycyjne i cele tematyczne są takie same jak funduszy poziomu krajowego.
Województwo dolnośląskie http://www.rpo.dolnyslask.pl/
Województwo kujawsko – pomorskie http://2007-2013.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-200142020.html
Województwo lubelskie http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
Województwo lubuskie http://rpo.lubuskie.pl//
Województwo łódzkie http://www.lodzkie.pl/index.php
Województwo małopolskie http://www.fundusze.malopolska.pl/, http://www.rpo.malopolska.pl/
Województwo mazowieckie http://rpo.mazovia.pl/, https://funduszedlamazowsza.eu/
Województwo opolskie http://rpo.opolskie.pl/
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/
Województwo podlaskie http://wrotapodlasia.pl/, http://rpo.wrotapodlasia.pl/
Województwo pomorskie http://www.rpo.pomorskie.eu/
Województwo śląskie http://www.slaskie.pl/, http://rpo.slaskie.pl/
Województwo świętokrzyskie http://www.sejmik.kielce.pl/, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
Województwo warmińsko- mazurskie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/
Województwo wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
Województwo zachodniopomorskie http://wzp.pl/, http://www.rpo.wzp.pl/

INNE
GRANTY NA WSPÓŁPRACĘ Z KRAJAMI AZJI CENTRALNEJ
Projekt IncoNet CA wspiera współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii Europejskiej i krajami Azji Centralnej.
W ramach projektu IncoNet CA konkurs na tzw. Twinning Grants ma na celu wypracowanie długotrwałej współpracy, której
wynikiem ma być wspólna aplikacja w programie Horyzont 2020 m.in. w obszarze: Zmiany klimatyczne, Energia.
Termin składania wniosków: 31.03.2016.
http://www.inco-ca.net/
INNOVATORS UNDER 35
Konkurs organizowany przez MIT Technology Review – najstarszy magazyn poświęcony technice, którego wydawcą jest renomowany Massachusetts Institute of Technology. Wybierani są w nim młodzi wizjonerzy i innowatorzy z różnych części świata.
W Polsce konkurs odbędzie się po raz drugi, a jego partnerem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Na wygraną mają szansę liderzy innowacji, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Powinni też mieć na swoim koncie innowacyjny
projekt technologiczny w dziedzinach takich jak Internet, hardware, software, biotechnologia, nanotechnologia, telekomunikacja, transport i energetyka.
Nominacje do konkursu zbierane są poprzez platformę online: http://www.innovatorsunder35.com/nominations.
Termin składania nominacji: 14 .04.2016.
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PolSEFF2
PolSEFF2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów euro, która za pośrednictwem banków uczestniczących jest rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność
energetyczną. Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.
Nabór ciągły.
http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2

UWAGA!! Powyższy przegląd nie uwzględnia wszystkich możliwości finasowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. Informacje
dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjny ch,
informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialn ości
za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Wydarzenia
2016.03.15 - 2016.03.16
Warszawa
Smart City Forum
Smart City Forum stanowi odpowiedź na transformację jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącej
budowy i funkcjonowania inteligentnych miast. Dotyka ona wielorakich
aspektów życia, począwszy od transportu, poprzez ekologię, energetykę,
budownictwo czy wreszcie wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Wyzwania w tym
zakresie są wielorakie i wymagają
pogłębionej i rzeczowej analizy.
Platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną,
jaką jest Smart City Forum pozwoli
na efektywną wymianę opinii oraz
doświadczeń w tym zakresie, zarówno tych polskich, jak i pochodzących
z innych miast świata.
http://smartcityforum.pl/

2016.03.15
Warszawa
Dzień informacyjny: Horyzont
2020 dla przedsiębiorstw
Dzień informacyjny skierowany do
przedsiębiorstw, w tym MSP, startupów i spółek typu spin-out, dużych
przedsiębiorstw, jak również centrów transferu technologii, parków
naukowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i innych organizacji skupiających podmioty z sektora MŚP oraz
współpracujących z MŚP, zainteresowanych pozyskaniem finansowania
w zakresie Horyzontu 2020, ze
szczególnym uwzględnieniem Instrumentu MŚP oraz Fast Track to Innovation.
Podczas wydarzenia przedstawione
zostaną ogólne informacje dotyczące
oferty Programu Horyzont 2020 dla
przedsiębiorstw oraz informacje
dotyczące instrumentu Fast Track To
Innovation, Instrumentu MŚP, jak
również inne działania wspierające.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzieninforma cy jny-hory zon t-2020 -d la przedsiebiorstw

2016.03.15
Warszawa
Eksploatacja instalacji energe-
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tycznego spalania w świetle nowych regulacji UE - wymagania
BAT oraz prace nad nadchodząca nowelizacją ETS
W połowie 2015 r. przyjęto zarys
obligatoryjnych konkluzji BAT i towarzyszących im dokumentów referencyjnych (tzw. BREF) wynikających
z dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), które będą obowiązywać
instalacje energetycznego spalania już
od 2021 r.
Dla krajowej energetyki najważniejsze
są proponowane normy emisji tlenków siarki (SOx) azotu (NOx).
W ciągu ostatnich kilku lat firmy
energetyczne wydały ponad miliard zł,
na dostosowanie się do norm obowiązujących od 2016 r. Tymczasem
przed 2021 r. część nowiutkich instalacji odsiarczania, odazotowania
i odpylania trzeba będzie modernizować. Nowy projekt BREF przewiduje
m.in. obniżenie rocznej emisji tlenków azotu (NOx) z 200 mg/Nm3 do
maksymalnie 150 mg/Nm3. Wprowadzono także restrykcyjne normy
emisji dla pyłów i nowych substancji rtęci, chlorowodoru i fluorowodoru.
Cała nadzieja więc w planowanych
odstępstwach od konkluzji.
Więcej na temat wymagań określonych w konkluzjach BAT, warunkowych odstępstwach oraz związanych
z tym sytuacji dyskusyjnych czy też
ryzykownych w zakresie dostosowania instalacji do nowych standardów
dowiedzą się Państwo w trakcie seminarium. W trakcie tego wydarzenia
omówione zostaną zagadnienia skupione wokół nowelizacji ustawy
o handlu uprawnieniami do emisji,
a także prace związane z nadchodzącą
nowelizacją w systemie ETS.
Monitorowanie emisji CO2 stało się
obowiązkiem wielu przedsiębiorstw.
Ciągłe zmiany w rozporządzeniach
sprawiają, że instalacje muszą nieustannie dostosowywać proces monitorowania i raportowania emisji CO2
do wymagań Europejskiego Systemu
Handlu Emisjami. M.in. od roku funkcjonuje nowy obowiązek doskonalenia metodyki monitorowania emisji
gazów cieplarnianych. W związku
z tym instalacje, które stosują odstępstwa od metodyki monitorowania lub
instalacje, które dostały zalecenia od
weryfikatora, muszą sporządzić raport z udoskonalenia metodyki monitorowania. Wiele firm boryka się z
problemem skorygowania i ujęcia w

raporcie bezpłatnych uprawnień do
emisji gazów cieplarnianych. Wiele
niejasności dostarczają też przepisy, które nie określają wprost obowiązków operatorów wobec konkretnych instytucji lub są przez te
instytucje różnie interpretowane.
http://www.powermeetings.eu/konf
erencje/en/eksploa tacja-instalacjienergetycznego-spalania-w-swietlenowych-regulac ji-ue-wymagania ba t-ora z-prac e-nad -nowelizacjaets/

2016.03.17
Warszawa
Warsztaty – ABC przygotowania wniosku do Horyzontu
2020
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE
zaprasza na kolejne bezpłatne
warsztaty dotyczące możliwości dla
Naukowców i MŚP w Horyzoncie
2020, dokumentacji konkursowej,
Participant Portal, rodzajów projektów, kryteriów formalnych oceny
wniosków, konku rsów jednoi dwuetapowych, elementów dobrego wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne,
formularzy administracyjnych A
oraz części merytorycznej wniosku B.
http://www.kpk.gov.pl/?event=wars
ztaty-abc-przygotowania-wnioskudo-horyzontu-2020-4

2016.03.17 - 2016.03.18
Poznań
Kogeneracja - technologie,
realizacja inwestycji, finansowanie
Wyda wn ic two „Nowa Energia” zaprasza do udziału w III Konferencji „Kogeneracja - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, która zaplanowana jest na 1718 marca 2016 r. w Poznaniu. Rejestra c j i mo żn a d okon a ć
do 14.03.2016 r.
http://konferencje.nowaenergia.com.pl/kogeneracja/2016/

2016.03.17
Warszawa
Konferencja OZE 2016
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Wydarzenia
Rynek energetyczny w Polsce i za
granicą ulega ciągłym zmianom.
Większość ekspertów jednogłośnie twierdzi, że należy ograniczać
emisję CO2, zanieczyszczeń jednocześnie kładąc bardzo duży
nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Polska z jednej strony wprowadza
zmiany prawne takie jak system
aukcyjny czy nowelizacja Ustawy
o OZE, z drugiej zaś pojawia się
coraz więcej zmian w prawie
i regulacjach tworzonych w UE,
co wpływa na polski rynek energetyczny.
Konferencja OZE 2016 jest spotkaniem nie tylko przedstawicieli
firm energetycznych, ale również
wszystkich tych, którzy w OZE
inwestują.
Zaproszeni prelegenci to wybitni
eksperci reprezentujący firmy
sektora energetycznego, kancelarie prawne, regulatora rynku polskiego oraz Komisję Europejską.
Podczas konferencji będą mieli
Państwo okazję do nawiązania
wielu ciekawych kontaktów biznesowych, dyskusji i rozmów kuluarowych oraz pogłębienia swojej
wiedzy w zakresie:

rozwoju OZE w Polsce
i Europie z punktu widzenia Komisji Europejskiej,

sytuacji i kierunków rozwoju OZE wid zia nej
okiem regulatora,

zmian Ustawy o OZE i ich
znaczeniu dla inwestycji
w odnawialne źródła energii,

nowelizacji ustawy o OZE
z punktu widzenia jednego
z kluczowych graczy rynku
energetycznego, systemu
aukcyjnego

w Polsce i Niemczech
oraz czerpania wiedzy
i doświadczeń z rynku
niemieckiego,

mikroinstalacji i ich znaczenia dla rozwoju OZE.
http://konferencje.pb.pl/konferenc
ja/943,oze-2016

mikroinstalacje źródeł odnawialnych
Podczas spotkania omówione zostaną
następujące zagadnienia: ustawa o odnawialnych źródłach energii; rozporządzenia wykonawcze; przyłączenie do sieci –
ustawodawstwo i praktyka; zakres systemów wsparcia OZE; aukcje i energia
elektryczna fizyczna; gwarancja poziomu
wsparcia oraz rozwiązania dla okresu
przejściowego.
http://www.master-institute.pl/

2016.03.22
Warszawa
SMART CITY - założenia i perspektywy
W jakim zakresie województwo mazow i ec ki e rea l i zu j e kon c ep cję inteligentnego rozwoju? W czym
drzemie największy potencjał miast?
W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie? Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych
może obniżyć koszty ciepła i prądu
i wpłynąć na jakość życia mieszkańców? Czym jest Smart Grid - jedna
z podstaw funkcjonowania SMART cities?
Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć? Na
powyższe oraz wiele innych ważnych pytań odpowiedzi szukać będą
eksperci, politycy oraz samorządowcy
podczas VI edycji Ogólnopolskiego Kongresu SMART CITY - założenia i perspektywy.
http://successpoint.pl/smart-2016

2016.03.30 - 2016.03.31
Kielce
XIX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki // XIV Targi Odnawialnych Źródeł Energii
Branżowe konferencje, ważne rozmowy,
nowe relacje inwestorskie – to wszystko czeka na wystawców podczas XIX
Międzynarodowych Targów Energetyki
i Elektrotechniki ENEX oraz XIV Targów Odnawialnych Źródeł Energii
ENEX Nowa Energia.
Zakres branżowy targów obejmuje m.in.
wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję
energii, użytkowanie energii i metody jej
oszczędzania, wytwarzanie ciepła i systemów ciepłowniczych oraz wszystko co
związane z odnawialnymi źródłami energii. Będzie można spotkać przedsiębiorców i specjalistów zajmujących się biopaliwami, energią jądrową, wodną, wiatrową, automatyką, nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami w
dziedzinie energetyki. Oprócz tego ekspozycję ubogacą maszyny i urządzenia
energetyczne, elektroenergetyczne, etc.
http://www.targikielce.pl/pl/energetyka-ielektrotechnika-biznes-z-dobra-energiaodnawialne-zrodla-energii,7812,d.htm

2016.03.31
Warszawa
Sys tem au kcyjny w ustawi e
o OZE – zakres, parametry, zasady
funkcjonowania
Specjalistyczne warsztaty dedykowane
wyłącznie problematyce systemu aukcyj-

2016.03.17
Warszawa
Duży wytwórca energii OZE Zasady wsparcia innych niż
Źródło: Tapeciarnia.pl

Wydarzenia
nego, o którym mowa w przepisach
ustawy o odnawialnych źródłach
energii. Przedmiotem spotkania będzie szczegółowe omówienie regulacji
prawnych związanych z ogłaszaniem,
przeprowadzaniem i rozstrzyganiem
aukcji. Prowadzący dokonają analizy
m.in. wymagań stawianych przez
przepisy ustawy wytwórcom zamierza jącym p rzystąpić do au kcji,
z uwzględnieniem regulacji budzących
największe kontrowersje i wątpliwości.
W toku spotkania przedstawione
zostaną główne założenia związane
z funkcjonowaniem internetowej
platformy aukcyjnej oraz podstawowe
parametry pierwszej aukcji. Podczas
warsztatów rozważane i dyskutowane będą także poszczególne elementy
oferty aukcyjnej, w tym w aspekcie
postanowień art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii, określającego dopuszczalną łączną wartość
pomocy publicznej dla wytwórcy
energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii.
W trakcie warsztatów omówione
zostaną między innymi kwestie takie
jak:

kategorie podmiotów uprawnionych do przystąpienia do
aukcji,

zasady prekwalifikacji – procedura poprzedzająca dopuszczenie do udziału w aukcji
„krok po kroku”,

przebieg aukcji,

aukcja symulacyjna – parametry aukcyjne,

obligatoryjne elementy regulaminu aukcji,

czynności Prezesa URE podejmowane przed, w toku i po
zakończeniu aukcji,

prawo do pokrycia ujemnego
salda - za sady rozliczeń
z OREO,

wartość łącznej dopuszczalnej
pomocy publicznej.
http://powermeetings.eu/konferencje/
en/system-aukcyjny-ustawa-oze-2016/

2016.04.04
Warszawa
Drugi nabór projektów Interreg
Europa - seminarium informacyjne
Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem pro-
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gramu Interreg Europa zaprasza na
seminarium informacyjne poświęcone
drugiemu naborowi wniosków. Towarzyszyć mu będą konsultacje indywidualne dla wnioskodawców.
Drugi nabór wniosków Interreg Europa będzie otwa rty w terminie
5 kwietnia – 13 maja 2016 r.
Celem seminarium jest przede
wszystkim przybliżenie zasad oraz
dokumentów, które będą obowiązywały wnioskodawców.
Program obejmuje także prezentację
pierwszych polskich doświadczeń
w Interreg Europa.
Sp otkan ie b ęd zie p rowad zon e
w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie
symultaniczne.
Polskie instytucje planujące rolę partnera wiodącego (ang. lead partner)
mogą zgłaszać się także na konsultacje indywidualne.
Konsultację odbędą się w godzinach
13.45–17.30. Są prowadzone w języku angielskim przez Wspólny Sekretariat, trwają maks. 45 minut na projekt. Warunkiem ubiegania się o konsultacje jest rejestracja na stronie
programu.
Celem programu Interreg Europa jest
poprawa polityk i programów rozwoju regionalnego. W programie mogą
uczestniczyć instytucje publiczne oraz
prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni są
szczególnie przedstawiciele władz
publicznych wszy stkich szc zebli,
z akcentem na władze regionalne,
oraz instytucje, które współpracując
z JST, mają wpływ na kształtowanie
dokumentów tworzonych i obowiązujących na różnych szczeblach samorządu (agencje rozwoju, państwowe
i prywatne uczelnie wyższe, instytuty,
instytucje otoczenia biznesu itp.).
h ttp:// www.ewt.g ov .p l/ Stron y/ oprogramach/szkolenia/Drugi-naborp r o j e k t o w - In t e r r e g -E u r o p a seminarium-informacyjne

2016.04.05
Warszawa
Dzień informacyjny – ENERGIA
w Horyzont 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na
dzień informacyjny poświęcony priorytetowi tematycznemu „Bezpieczna,

czysta i efektywna ENERGIA”.
Podczas spotkania pani Agata Kotkowska, dyrektor działu z Executive
Agency for Small and Medium-sized
Enterprises (EASME) opowie o najbliższych konkursach, za które odpowiada ta unijna agencja, o elementach
dobrego wniosku, a także o tym, jak
zostać ewaluatorem.
W trakcie spotkania będą mieli Państwo szansę zapoznać się z najbliższymi konkursami programu Horyzont
2020, a także dowiedzieć się o zasadach aplikowania, oczekiwaniach
recenzentów i doświadczeniach dotychczasowych uczestników.
Rejestracja dostępna jest na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzienin forma cyjny-en erg ia-w-hory zon t2020

2016.04.05 - 2016.04.07
Sofia, Bułgaria
Forum efektywności energetycznej i energii odnawialnej Europy
Południowo-Wschodniej
Podczas Targów EE & RE zaprezentowane zostaną istniejące technologie
energetyczne oraz możliwości wprowadzania nowych, innowacyjnych
produktów. Takie wydarzenie przyczyni się do rozwoju sektora energetycznego i zachęci do wykorzystania
na szeroką skalę rozwiązań energooszczędnych w Europie PołudniowoWschodniej.
Swoje technologie i produkty zaprezentują reprezentanci m.in. Austrii,
Bułgarii, Niemiec, Grecji, Włoch,
Polski, Portugalii i Holandii.
http://via expo.com/ en/pages/ee-reexhibition

2016.04.06 - 2016.04.08
Podlesice
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa PROGNOZOWANIE W ELEKTROENERGETYCE
Konferencja dotycząca prognozowania w energetyce.
Zakres tematyczny:

Prognozowanie w elektroenergetyce, n owe metod y
i techniki prognozowania.
Prognozowanie dla potrzeb
rynku energii elektrycznej.
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Modelowanie i optymalizacja,
planowanie rozwoju systemu
i jego ograniczenia, efektywność inwestycji, niepewność
i ryzyko w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego, zarządzanie ryzykiem.
Wpływ struktury własnościowej na pracę i rozwój KSE.
Ustalone i nieustalone stany
pracy SEE. Stabilność, różne
jej rodzaje i środki ich poprawy. Jakość energii elektrycznej.
Bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Stan obecny i środki poprawy, inwestycje, algorytmy sterowania, automatyka.
Awarie systemowe. Możliwości powstania w systemie
UCTE i w KSE.
Sterowanie pracą SEE i jego
elementów. Aspekty techniczne, ekonomiczne, organizacyjn e i u warun kowan e
strukturą własnościową.
Środki techniczne i organizacyjne poprawiające sterowalność systemu, w tym oparte
na elementach energoelektronicznych i regulacji prawnej.
Nowe rozwiązania techniczne
i doświadczenia z eksploatacji
układów automatyki, sterowania, pomiarów i monitorowania.
Źródła generacji rozproszonej i odnawialnej oraz ich
wpływ na SEE, wpływ na niezawodność dostaw i jakość
energii elektrycznej.
Elektrownie wiatrowe w SEE.
Problemy techniczne, ekonomiczne, prawne. Oddziaływanie na SEE.
Fun kcjon owa nie ryn ków
energii elektrycznej i usług
systemowych w różnych
uwarunkowaniach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Korzyści i koszty
działania mechanizmów rynkowych.
Aspekty techniczne wprowadzania nowych technologii
wytwarzania energii elektrycznej.



Przyszłość elektrowni jądrowych i nowych technologii
wytwarzania w Polsce. Problemy polityczne, społeczne,
psychologiczne, ekonomiczne,
techniczne i związane z bezpieczeństwem.

Uwarunkowania ekologiczne
rozwoju SEE. Unijny projekt
3x20.

Przestrzenne uwarunkowania
i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów
infrastruktury energetycznej.

Zagadnienia projektowania,
eksploatacji i sterowania maszyn i napędów elektrycznych.
http://pe.el.pcz.pl/?p=tekst&a=1

2016.04.07 - 2016.04.08
Katowice
II Kon ferencja Techniczn a
"Utrzymanie Ruchu – zarządzanie, efektywność, remonty"
W yd a wn ictwo „Nowa E n ergia” zaprasza do udziału w II Konferencji Technicznej "Utrzymanie Ruchu – zarządzanie, efektywność, remonty", która zaplanowana jest
w dn iach 7 -8 kwietn ia 2016
r. w Katowicach. Rejestracji można
dokonać do 24.03.2016 r.

http://konferencje.nowaenergia.com.pl/utrzymanieruchu/2016/

2016.04.07
Warszawa
Economic Security Foru m
ECONSEC 2016
Intencją organizatorów Forum jest
zebranie przedstawicieli kluczowych
instytucji odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa kraju w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego z naciskiem na bezpieczeństwo
gospodarcze, energetyczne i militarne. Tematyka bezpieczeństwa została
nieprzypadkowo wybrana na temat
przewodni tegorocznej edycji Forum.
Bezpieczeństwo gospodarcze, militarne, strukturalne i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce i stabilność międzynarodowego obrotu
towarowego, a także gwarancja bezpieczeństwa granic UE, to najważniejsze zagadnienia przewidziane w debatach. Bezpieczeństwo to wspólny
mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez
reprezentantów UE, Stany Zjednoczone, Prezydenta RP, Rząd Polski
i poszczególne resorty, a tym samym
doskonały temat przewodni zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Wydarzenia
http://econsec.pl/

2016.04.07 - 2016.04.08
Połaniec
V edycja Forum Biomasy i Paliw
Altern atywnych powermeetings.eu. Produkcja, kontraktowanie, logistyka
Wiosenne Święto Branży powermeetings.eu będzie szansą do nawiązania
kontaktów z producentami, dostawcami i firmami logistycznymi, umożliwiając dostawcom biomasy i paliw
alternatywnych jak również dostawcom rozwiązań technologicznych
zapoznanie się z oczekiwaniami ich
odbiorców i użytkowników przemysłowych.
Prelekcje przygotują przedstawiciele
czołowych firm energetycznych, dostawcy usług jak również przedstawiciele najważniejszych urzędów, instytutów i instytucji kontrolujących.
Poruszana tematyki będzie dotyczyć
najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu regulacji,
produkcji, badania jakości, logistyki
oraz spalania biomasy i paliw alternatywnych.
W ramach Forum zaplanowano również kolejną edycję warsztatów poświęconych dokumentowaniu biomasy, które poprowadzą znani praktycy. Warsztaty podzielone zostaną
na część teoretyczną oraz praktyczną,
która odbędzie się w oparciu o prze-

słane przez uczestników przypadki
problemowe obrazujące występujące
na rynku stany faktyczne w obszarze
dokumentowania dostaw biomasy.
Równocześnie będzie można wziąć
udział w zwiedzaniu „Zielonego Bloku” w Elektrowni Połaniec, na które
zapraszamy wraz z Gospodarzem
Honorowym – ENGIE Energia Polska
S.A.
http://powermeetings.eu/konferencje/
en / f oru m -b i oma s y-p rod u kc ja k on t ra k to wa n i e -l og i s ty ka 2016/index.php/zaproszenie

2016.04.08
Połaniec
Biomasa wczoraj i dziś - regulacje prawne, postępowanie dowodowe, praktyka
Spotkanie towarzyszące V edycji
wiosennego Forum Biomasy i Paliw
Alternatywnych powermeetings.eu.
Wydarzenie podzielone zostanie na
dwie części. I cześć - teoretyczna poświęcona będzie analizie projektowanych regulacji prawnych w zakresie dokumentowania biomasy oraz
obowiązujących przepisów ustawy
o OZE dotyczących funkcjonowania
jednostek biomasowych.
II część - praktyczna - poświęcona
zostanie analizie przedstawionych
przez uczestników przypadków problemowych obrazujących występujące
na rynku stany faktyczne w obszarze

dokumentowania dostaw biomasy.
Wszystkie przesłane do organizatora
przypadki zostaną przeanalizowane
w trakcie warsztatów, a następnie
w oparciu o nie zostanie wypełniona
karta paliw odnawialnych, która winna zostać sporządzona w poszczególnych przypadkach.
http://powermeetings.eu/konferencje/
en / f oru m -b i oma s y-p rod u kc ja k on t ra k to wa n i e -l og i s ty ka 2016/index.php/warsztaty-8-04-2016

2016.04.12 - 2016.04.14
Nottingham, Anglia
Sustainable Nuclear Energy
Conference
Konferencja poświęcona będzie różnorodnym zagadnieniom cyklu jądrowego, z uwzględnieniem istniejących
systemów reaktorowych, przyszłych
systemów i paliw, zaawansowanych
cykli paliwowych oraz gospodarki
odpadami. Sustainable Nuclear Energy
Conference 2016 będzie stanowić
niezależną, międzynarodową platformę do dyskusji oraz pomoże w budowaniu zrównoważonej przyszłości
energetycznej z zapewnieniem znaczącego zaangażowania jądrowego.
http://www.icheme.org/

2016.04.13 - 2016.04.14
Wrocław
XXIII Konferencja Energetyczna
EuroPOWER
Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 22. edycji stawia sobie za cel
mówienia o najbardziej aktualnych
wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego. Co pół
roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze
aspekty branży energetycznej. Prowadzone w ramach wydarzenia dyskusje
dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących na rynku, analizy nowych
trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji
umożliwia holistyczne spojrzenie na
energetykę i zaprezentowanie jej

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Wydarzenia
w szerokim kontekście społecznym
i gospodarczym ze szczególnym
uwzględnieniem sektorów współpracujących – m.in. telekomunikacji,
bankowości i ubezpieczeń.
http://konferencjaeuropower.pl/

2016.04.13 - 2016.04.14
Warszawa
Międzynarodowe Targi Energii
ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej
Tematyka targów skupia się głównie
na odnawialnych źródłach energii
i technologiach ich wykorzystania:
fotowoltaice, pompach ciepła, bioenergii, energii wiatrowej. Podczas
imprezy zaprezentowane zostaną
innowacje w branży OZE oraz tradycyjnie nie zabraknie zagadnień z zakresu efektywności energetycznej
i budownictwa energooszczędnego.
Podczas wydarzenia przedstawione
zostaną najnowsze trendy w dziedzinie energii, poruszone zostaną problemy i zaproponowane rozwiązania.
Obok innowacyjnych targów InEnerg® oferuje cały szereg konferencji
i forów, podczas których podjęte
zostaną najistotniejsze tematy branżowe. Spotkania te są okazją do nawią za n ia n owych kon ta któw,
a także do zapoznania się z innowacjami w sektorze energetycznym.
Prelegenci wywodzący się ze świata
polityki, kręgów uniwersyteckich
oraz firm na co dzień trudniących się
branżą OZE, zaprezentują Państwu
swoje doświadczenia i najnowsze
trendy.
Dla polskiej i międzynarodowej publiczności REECO przy współpracy
z organizacjami i stowarzyszeniami
branżowymi przygotowuje następujące spotkania:

I I ed ycja s emin a riu m :
„Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”

Workshop: Praktyczne aspekty projektowania i instalowania systemów fotowoltaicznych

XV Forum Energia w gminie

III Międzynarodowe Młodzieżowe Forum Energii Odnawialnej w ramach VII Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej

Korzyści dla przedsiębiorstw
wdrażających inwestycje ukie-

runkowane na efektywność
energetyczną (konferencja 2dniowa)

Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE

Korzyści dla przedsiębiorstw
wdrażających inwestycje ukierunkowane na efektywność
energetyczną (konferencja 2dniowa)

II Dzień Rolnictwa

"Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa".
http://www.inenerg.com/

2016.05.09 - 2016.05.13
Poznań
Energy Future Week
Energy Future Week to marka parasolowa nad cyklem wydarzeń dedykowanych dla branży energetycznej
odbywają cych się w Poznan iu
w dniach 9 - 13 maja 2016 r.: EXPOPOWER, INNOPOWER, ERRA Regulatory Innovation Day, ENERGIA.21, GASREG.21, GREENPOWER.
Celem Energy Future Week jest
otwarcie się na problemy nowoczesnej energetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, paliw ciekłych i odnawialnych źródeł energii, wyznaczanie
trendów dla Energetyki Europy Środkowowschodniej, wymiana międzynarodowych doświadczeń i inspirowanie krajowego sektora do rozwoju.
Wydarzenie będzie mieć charakter
międzynarodowy, zaś jego celem
będzie łączenie kapitału intelektualnego z ofertą przemysłu energetycznego. W szczególności, chcemy pokazać
gościom potencjał polskiego przemysłu i stworzyć platformę dyskusji
sprzyjającej integracji interesów państw naszej części Europy oraz dialogu
międzynarodowego w dziedzinie
energetyki.
Do udziału Energy Future Week zostali
zaproszeni światowej klasy praktycy,
eksperci i naukowcy, a także krajowe
oraz zagraniczne koncerny energetyczne, administracja centralna i samorządowa, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, producenci urządzeń i technologii energetycznych oraz dystrybutorzy.
http://www.expopower.pl/pl/news/ex
popower_w_ramach_energy_future_
week/

2016.05.10 - 2016.05.11
Malmo, Szwecja
3rd International Conference on
Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2016
REGATEC to konferencja ukierunkowana na przemysłowo - techniczne
aspekty mikrobiologicznej i termochemicznej konwersji biomasy i odpadów do biometanu, magazynów energii typu power- to gas, gazyfikacji biomasy w kogeneracji. Podczas spotkania odbędą się sesje plenarne, równoległe, sesje plakatowe, wystawy oraz
spotkania networkingowe. Wiodący
przedstawiciele przemysłu przedstawią najnowsze i unikatowe instalacje
przemysłowe.
http://regatec.org/

2016.05.12 - 2016.05.13
Czeladź
II edycja: Forum Technologii –
IED, BREF, BAT, BEP. Emisje
przemysłowe, dostępne technologie
P od cza s d ru g iej ed ycji Forum Technologii: IED, BREF, BAT,
BEP przedstawiony zostanie wpływ
aktualnie wprowadzanych oraz projektowanych regulacji środowiskowych na przemysł w Polsce i na świecie.
Na zakończenie pierwszego dnia
Forum odbędzie się uroczysta kolacja. Wieczorne spotkanie będzie
cenną okazją do zapoznania się
z przedstawicielami firm oraz podmiotów zaangażowanych w realizację
projektów w obszarze ochrony środowiska, a także szansą na wzmocnienie kontaktów z partnerami biznesowymi w sektorze, czemu sprzyjać
będzie niewątpliwie sprawdzony już
między innymi przy poprzedniej edycji Forum – „speed dating”.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/ii-forum-technologii-iedbref-bat-bep-emisje-przemyslowedostepnetechnologie/index.php/zaproszenie

2016.05.13
Mielec
X FLOŚ: Eko-standardy – mini-

Wydarzenia
malizacja oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Praktycy praktykom
Wszystkie firmy poprzez swoją działalność wywierają wpływ na środowisko naturalne. W zależności od branży czy też wielkości firmy, skala tego
oddziaływania będzie różna.
Działania podejmowane w zakresie
redukowania negatywnego wpływu na
środowisko nie ograniczają się tylko
do zmniejszenia zużycia surowców,
ale obejmują także szereg działań
organizacyjnych i technicznych. Należy również pamiętać, że właściwa
polityka środowiskowa organizacji
i edukacja przynoszą najbardziej wymierne efekty.
Weź udział w X FLOŚ
Podczas X Forum Liderów Ochrony
Środowiska, które odbędzie się 13
maja 2016 r. na terenie zakładu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu
poruszony zostanie temat ekostandardów, które mają kluczowe
znaczenie we wdrażaniu polityki środowiskowej w przedsiębiorstwie.
Wśród zagadnień, które zostaną
poruszone znajdują się m.in.:

ograniczanie oddziaływania na
środowisko,

tworzenie nowych produktów i usług – cykl życia produktu,

budowanie strategii opartej
na zrównoważonym rozwoju
i doświadczenia z wdrażania
go w organizacji,

wdrażanie i komunikowanie
eko-standardów obowiązujących w organizacji,

motywowanie najwyższego
kierownictwa, pracowników
do aktywnej postawy w tworzeniu i utrzymywaniu ekostandardów,

budowanie wzajemnych relacji z kontrahentami i wykorzystywanie eko-standardów
do tworzenia wizerunku odpowiedzialnej środowiskowo
i społecznie organizacji.
W programie X FLOŚ oprócz bloków prezentacyjnych, przewidziana
jest również wizyta studyjna w zakładzie KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.,
którego działalność koncentruje się
w branży samochodowej w zakresie
produkcji podzespołów dla pojazdów
samochodowych, także specjalizowanych samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz w branży komunalnej
i produkcji narzędzi.
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Szczegółowe informacje na temat X
FLOŚ oraz relacje z poprzednich
edycji znajdują się na stronie organizatora www.teamprevent.pl – dowiedz się więcej! Zgłoszenia przyjmow a n e są p od a d re s em e mail: flos@teamprevent.com lub tel.:
+48 32 733 82 20.
Zostań prelegentem X FLOŚ
Ideą spotkań Forum Liderów Ochrony Środowiska jest propagowanie
proekologicznego rozwoju działalności przemysłowej. Dlatego też zachęcamy do czynnego udziału w bloku
prezentacyjnych i podzielenia się
doświadczeniami swojej organizacji.
Propozycje wystąpień prosimy zgłas z a ć
n a
a d r e s
e mail flos@teamprevent.com.
www.teamprevent.pl
2016.05.16
Warszawa
Spotkanie na temat programu
Interreg Europa Środkowa
Zaproszenie do udziału spotkaniu
kierujemy przede wszystkim do
przedstawicieli instytucji, które planują ubiegać się o dofinansowanie
w ramach 2. naboru, który zostanie
otwarty w drugiej połowie kwietnia
2016 roku i potrwa dwa miesiące. Ze
wsparcia programu mogą korzystać
instytucje publiczne i prywatne posiadające osobowość prawną.
Rejestracja na spotkanie zostanie
uruchomiona w pierwszej połowie
kwie tn ia p od a dresem
www.europasrodkowa.gov.pl.
W latach 2014-2020 program Interreg Europa Środkowa wspiera innowacje, racjonalne gospodarowanie
zasobami naturalnymi i kulturowymi,
gospodarkę niskoemisyjną i zrównoważony transport. W każdym projekcie współpracują partnerzy z minimum trzech państw, z których co
najmniej dwa są państwami członkowskimi UE.
Informacje na temat programu Interreg Europa Środkowa, w tym program współpracy czy wzór umowy
o dofinansowanie, można znaleźć pod
adresem www.interreg-central.eu.
https://europasrodkowa.gov.pl/item/4
08-zarezerwuj-termin-spotkanie-natema t-progra mu-in terreg -europa s rod kowa -1 6 -m a j a -20 16 -wwarszawie

2016.05.16 - 2016.05.20
Kraków
IV Tydzień Zrównoważonej
Energii
Tegoroczna edycja TZE obejmie
zagadnienia związane z efektywnością
energetyczną, odnawialnymi źródłami
energii, zrównoważonym budownictwem i transportem, ochroną środowiska w energetyce, energią jądrową,
energią wodorową, magazynowaniem
energii oraz tematy pokrewne.
W ramach Tygodnia Zrównoważonej
Energii 2016 odbędzie się m.in. międzynarodowa konferencja naukowa
„International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development – SEED”. W trakcie konferencji będzie możliwość bezpłatnych
konsultacji dla wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Horyzont 2020.
http://www.tze.agh.edu.pl/
www.seed.agh.edu.pl

2016.05.19
Kraków
IX Ogólnopolska Konferencja
Naukowo Techniczna "EnergiaEkologia-Etyka"
Konferencja obejmująca tematy szeroko pojętej energetyki, ochrony
środowiska oraz etyki w nauce i biznesie. Podczas najbliższej, IX edycji
Konferencji odbędą się „I Ogólnopolskie Zawody Mini Solar Boats” zainspirowane międzynarodowymi zawodami łodzi solarnych Solar 1 Cup
w Monte Carlo. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe EkoEnergia działające przy Wydziale
Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie. W zamyśle Koła każdy
uczestnik zawodów ma za zadanie
zbudowanie odpowiedniej małej łodzi
napędzanej energią pozyskiwaną
z paneli fotowoltaicznych.
Oba wydarzenia mają na celu zrzeszenie studenckich Kół Naukowych
z całej Polski, których działalność
związana jest z tematyką energetyki,
odnawialnych źródeł energii, inżynierii i ochrony środowiska, a także idei
zrównoważonego rozwoju.
http://www.eee.agh.edu.pl/

N E WS L E T T E R C E N E RG

RO K

2 01 6

Str. 49

Wydarzenia
2016.05.25 - 2016.05.28
Heraklion, Grecja
ORBIT 2016 Circular Economy
and Organic Waste Management
Dziesiąta edycja międzynarodowej
konferencji “Circular Economy and
Organic Waste”. Konferencja będzie
dotyczyć wszystkich aspektów gospodarowania odpadami organicznymi –
od zapobiegania powstawaniu odpadów i segregowania odpadów organicznych do kompostowania oraz
odzysku energii.
http://www.orbit2016.gr/

2017.04.18 - 2017.04.21
Albufeira, Portugalia
11th European Conference on
Industrial Furnaces and Boilers
(INFUB-11)
Jedenasta edycja konferencji dotyczącej pieców i kotłów przemysłowych. Głównym celem konferencji
jest zapewnienie lepszego zrozumienia podstaw, zasad i praktyk związanych z budową i eksploatacją pieców
przemysłowych i kotłów oraz systemów przemysłowych i procesów
wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania energii cieplnej z procesu
spalania.
Przedstawione zostaną najnowsze
w y n i k i d z i a ła ń b a d a w c z o rozwojowych w zakresie technologii
i kontroli procesu spalania, optymalizacji efektywności energetycznej
w aplikacjach wysokotemperaturowych czy zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące spalanie
odpadów, biomasy i spalania tlenowo-paliwowego, a także bardziej
konwencjonalnych metod spalania.
Konferencja będzie stanowić forum
dla osób biorących udział w pracach
badawczych i rozwojowych, projektowaniu i eksploatacji systemów pieców i kotłów, a także dla osób zainteresowanych technologiami spalania,
zagadnieniami związanymi z zarządzaniem energią i kontrolą zanieczyszczenia powietrza.
Termin nadsyłania streszczeń referatów - 27 kwietnia 2016.
http://infub.pt/Geral/paginas.aspx?cod
=101
Źródło: Tapeciarnia.pl

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

Ce ntrum Inte g racji
Badań E ne rge tycznych
CE NE RG

Instytut Energetyki
ul. Augustówka 36,
VI piętro
02-981 Warszawa
Tel.: (48 22) 3451-451
Faks: (48 22) 642-83-76
E-mail: cenerg@ien.com.pl

C ENER G

Zespół CENERG:
dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik,
dr inż. Aneta Świercz
mgr Maria Kaska

Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań
energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej
oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych.
CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań
nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim
i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn
z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu
platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na
temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce.
CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego
w konkursach na krajowe i międzynarodowe projekty badawczowdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych.
Oferta obejmuje:

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

pomoc w zarządzaniu projektem w przypadku otrzymania dofinansowania.
CENERG organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące przygotowania, realizacji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczo-wdrożeniowymi, a także konkretnych zagadnień w zakresie
nowych technologii energetycznych.
CENERG oferuje możliwość umieszczania otrzymanych od użytkowników informacji na stronie internetowej:
http://www.cenerg.com.pl/.
CENERG oferuje także przygotowanie założeń do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin.

www.cenerg.com.pl

Źródło: Tapeciarnia.pl

